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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ADELAIDE DE CASTILHO 
Orientador: Lucineide Keime Nakayama de Andrade - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Quebrando a cabeça: Resolvendo problemas de equações do 2º grau no Ensino 
Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas. Equação do 2º grau. Matemática
Resumo: A prática docente mostra que os alunos ao resolverem problemas apresentam 
dificuldades na interpretação do enunciado, o que gera grandes obstáculos para a compreensão e 
aplicação dos conhecimentos matemáticos necessários para solucioná-lo. Pensando em contribuir 
para a redução do abismo que particularmente se instalou nas aulas de matemática entre o 
conhecimento científico e sua aplicação é que o projeto do Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE do Estado do Paraná, que foi implementado na Escola Estadual Vale do Tigre 
– Nova Londrina - PR com alunos do 9º ano do ensino fundamental foi elaborado e aplicado. O 
trabalho desenvolvido com os alunos foi pautado na metodologia de resolução de problemas 
como estratégia didática para o ensino das Equações do 2º grau. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ADELAIDE DE CASTILHO 
Orientador: Lucineide Keime Nakayama de Andrade - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Quebrando a cabeça: Resolvendo problemas de equações do 2º grau no Ensino 
Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Equação do 2º grau; Resolução de Problemas; Ensino Fundamental
Resumo: A prática docente mostra que os alunos ao resolverem problemas apresentam 
dificuldades na interpretação do enunciado, o que gera grandes obstáculos para a compreensão e 
aplicação dos conhecimentos matemáticos necessários para solucioná-los. Diante disso, este 
projeto vem no intuito de colaborar com os educandos no sentido de amenizar estas dificuldades, 
no que se refere à equação do 2º grau. O projeto de intervenção pedagógica será desenvolvido 
no 9º ano da Escola Estadual Vale do Tigre – Ensino Fundamental – Nova Londrina- PR, durante 
o primeiro semestre de 2014. O caminho escolhido não se dará por meio de procedimentos 
padronizados, desinteressantes e pelo uso de problemas rotineiros, mas sim por problemas que 
tornem a aprendizagem significativa, despertando o interesse dos alunos pela matemática e 
fazendo com que eles consigam transpor o raciocínio utilizado na solução de problemas do ensino 
escolar para os problemas de seu cotidiano.
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DISCIPLINA / ÁREA:  MATEMÁTICA

Professor PDE:  ADRIANA MARIA ALVES
Orientador:  Teresinha Aparecida Corazza Pereira -  IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A resolução de problemas como metodologia de ensino em Geometria: construção de 
mosaicos
Tema:  Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: \"Geometria, resolução de problemas, aprendizagem, mosaicos\"
Resumo:  Este  caderno pedagógico  tem como meta  central  a  resolução de problemas como 
metodologia de ensino em Geometria, utilizando como motivação a construção de mosaicos. O 
conteúdo da área de Matemática, especificamente Geometria, será abordado no 8º ano do ensino 
fundamental do Colégio Dr. Felipe Silveira Bittencourt. A proposta consiste em trabalhar com a 
efetiva apropriação dos conceitos geométricos que compõem a construção de mosaicos com 
polígonos  regulares.  Os  alunos  deverão  identificar  nos  mosaicos  os  polígonos  regulares,  a 
nomenclatura utilizada para os mesmos, seus ângulos e linhas, bem como calcular as áreas e 
perímetros.  Posteriormente,  utilizando  régua  e  compasso,  aprenderão  a  construir  alguns  dos 
polígonos regulares, elaborando matrizes que serão utilizadas na criação dos próprios mosaicos.  
Acreditamos  que  tais  atividades  podem contribuir  para  despertar  no  aluno  a  importância  do 
conhecimento das formas geométricas e suas aplicações em nosso meio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ADRIANA MARIA ALVES 
Orientador: Teresinha Aparecida Corazza Pereira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A resolução de problemas como metodologia de ensino em Geometria: construção de 
mosaicos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: \"Geometria, resolução de problemas, aprendizagem, mosaicos\"
Resumo: Este caderno pedagógico tem como meta central a resolução de problemas como 
metodologia de ensino em Geometria, utilizando como motivação a construção de mosaicos. O 
conteúdo da área de Matemática, especificamente Geometria, será abordado no 8º ano do ensino 
fundamental do Colégio Dr. Felipe Silveira Bittencourt. A proposta consiste em trabalhar com a 
efetiva apropriação dos conceitos geométricos que compõem a construção de mosaicos com 
polígonos regulares. Os alunos deverão identificar nos mosaicos os polígonos regulares, a 
nomenclatura utilizada para os mesmos, seus ângulos e linhas, bem como calcular as áreas e 
perímetros. Posteriormente, utilizando régua e compasso, aprenderão a construir alguns dos 
polígonos regulares, elaborando matrizes que serão utilizadas na criação dos próprios mosaicos. 
Acreditamos que tais atividades podem contribuir para despertar no aluno a importância do 
conhecimento das formas geométricas e suas aplicações em nosso meio. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ADRIANA TAEKO MIYAO 
Orientador: Analia Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Tendências Metodológicas no Ensino da Matemática em uma Sala de Recursos 
Multifuncional Tipo I
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: desinteresse;ludicidade;aprendizagem
Resumo: O presente artigo tem por finalidade analisar o uso das Tendências Metodológicas no 
Ensino da Matemática constantes nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 
(2008), associadas a ludicidade e com a inclusão de jogos, apresentando os resultados obtidos 
com alunos que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional Tipo I , do Colégio Estadual Maria 
Francisca de Souza , em Barra do Jacaré, Paraná, dos quais apresentam muitas dificuldades 
relacionadas aos conteúdos da disciplina de matemática e que afetam significativamente seu 
desempenho no ensino comum. Faz-se então necessário o uso de metodologias diferenciadas 
que possam atenuar os anseios de tais alunos, fazendo com que os mesmos possam se apropriar 
do conhecimento matemático de forma prazerosa, diferenciada e lúdica. Os resultados obtidos 
foram satisfatórios e as expectativas foram superadas levando-se em consideração 
principalmente a participação e envolvimento dos alunos durante o processo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ADRIANA TAEKO MIYAO 
Orientador: Analia Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Tendências Metodológicas no Ensino da Matemática em uma Sala de Recursos 
Multifuncional Tipo I
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: desinteresse;ludicidade;aprendizagem
Resumo: O presente material, produzido como forma de produção didádico pedagógica 
desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná , justifica-se como forma de auxiliar alunos que freqüentam a Sala de 
Recursos Multifuncional Tipo I a despertarem seu interesse e sua motivação pela aprendizagem 
de conteúdos básicos de matemática através das Tendências Metodológicas no Ensino da 
Matemática, utilizando-se assim de recursos diferenciados e sempre que possível, associados à 
ludicidade. Com isto objetiva-se que o alunos possam preencher lacunas existentes no processo 
ensino-aprendizagem, fazendo com que o mesmo possam se desenvolver globalmente, 
abrangendo aspectos cognitivos e também sócioafetivos. As atividades desenvolvidas estarão 
sempre relacionadas a uma das Tendências Metodológicas no Ensino da Matemática ou ao lúdico 
de modo que as metodologias abordadas possam ser diferenciadas, propiciando assim uma 
fixação eficaz de conceitos matemáticos

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_mat_pdp_adriana_taeko_miyao.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_mat_pdp_adriana_taeko_miyao.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_mat_artigo_adriana_taeko_miyao.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_mat_artigo_adriana_taeko_miyao.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ALEXANDRE PACHECO DE SOUZA 
Orientador: Luciana Gastaldi Sardinha Souza - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Uma Abordagem Computacional no Ensino de Funções
Tema: Mídias Tecnológicas e Software Matemático
Palavras-chave: funções;Geogebra;desenho;mídias tecnológicas;Artes
Resumo: Com uma abordagem computacional no conteúdo de funções, este trabalho propõe 
uma análise de construção das principais funções contempladas no Ensino Médio. Também 
realiza a construção de figuras planas utilizando estes mesmos gráficos de funções matemáticas. 
Todas estas ações são obtidas utilizando o software Geogebra.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ALEXANDRE PACHECO DE SOUZA 
Orientador: Luciana Gastaldi Sardinha Souza - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma Abordagem Computacional no Ensino de Funções
Tema: Mídias Tecnológicas e Software Matemático
Palavras-chave: funções;Geogebra;desenho;mídias tecnológicas;Artes
Resumo: Com uma abordagem computacional no conteúdo de funções, este trabalho propõe 
uma análise de construção das principais funções contempladas no Ensino Médio. Também 
realiza a construção de figuras planas utilizando estes mesmos gráficos de funções matemáticas. 
Todas estas ações são obtidas utilizando o software Geogebra.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ANA APARECIDA VIEIRA PALHANO 
Orientador: Margio Cezar Loss Klock - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: APRENDENDO GEOMETRIA PLANA COM O USO DO GEOGEBRA.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.
Palavras-chave: GEOMETRIA PLANA; GEOGEBRA; TICs
Resumo: Este artigo analisa a relação tecnologia e aprendizagem. A opção por esse tema de 
estudo deu-se pela observação das dificuldades apresentadas em Geometria Plana – Área e 
Perímetro – pelos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental – Sala de Apoio da Escola Estadual 
Dom Orione de Curitiba/PR. Essa pesquisa é fundamentada na metodologia Pesquisa-Ação, onde 
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o professor deixa de ser um mero observador, e passa a sujeito ativo no desenvolvimento das 
atividades intervindo de forma inovadora no processo ensino-aprendizagem, mediando quando 
necessário às situações conflitantes que vão surgindo. As atividades serão desenvolvidas nos 
laboratórios de informática da Rede Estadual de Ensino do Paraná com a utilização do software 
GeoGebra, de forma coletiva, integrada, articulando informações e pessoas visando à melhoria da 
qualidade do processo ensino-aprendizagem. O uso da tecnologia informática (Tecnologia 
eletrônica) nas aulas de Matemática é uma nova metodologia de ensino. Pois, considera-se que o 
seu uso insere diversas formas de ensinar, aprender e valorizar os diferentes processos de 
produção do conhecimento presente na sociedade contemporânea. Palavras-chave: Geometria 
Plana, GeoGebra, TICs. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ANA APARECIDA VIEIRA PALHANO 
Orientador: Margio Cezar Loss Klock - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: APRENDENDO GEOMETRIA PLANA COM O USO DO GEOGEBRA.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.
Palavras-chave: GEOMETRIA PLANA; GEOGEBRA; TICs
Resumo: Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos, essa unidade didática foi pensada 
como material auxiliar no processo ensino-aprendizagem da Matemática, mais especificamente 
da geometria plana, aprofundando os conceitos de área e perímetro através do Software de 
Geometria Dinâmica, o GeoGebra. Além disso, espera-se despertar o interesse e o prazer pelo 
estudo da Matemática como um todo, aplicando a tecnologia informática de forma lúdica, 
dinâmica e contextualizada com atividades variadas, entre elas a composição e decomposição de 
figuras geométricas planas utilizando o Tangram. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ANA CLAUDIA ROSA 
Orientador: Airton Kist - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: MODELAGEM MATEMÁTICA, UM CAMINHO PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 
VOLTADO PARA A REALIDADE DOS ALUNOS.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino-aprendizagem; Cotidiano dos alunos 
Resumo: A busca por formas de tornar o conteúdo de matemática mais interessante aos alunos 
do 6º ano do ensino fundamental constitui o presente estudo, o qual apresenta uma proposta de 
trabalho que mostra a importância de trabalhar a matemática voltada para o cotidiano dos alunos. 
Tendo como objetivo aplicar uma metodologia que propicie desenvolver conceitos e 
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procedimentos matemáticos que, por meio de situações presentes no cotidiano dos alunos, 
desenvolve as habilidades dos mesmos. Assim, utiliza-se da Modelagem Matemática como 
metodologia para trabalhar o conteúdo matemático proposto, aplicado em atividades que 
envolvem situações do dia a dia dos educandos, tal como as compras de produtos utilizados por 
eles. Esta metodologia oportunizará desenvolver os requisitos matemáticos necessários à série 
frequentada, bem como os pré-requisitos para tornar-se um consumidor consciente. Pode-se 
concluir por meio das atividades pedagógicas desenvolvidas no decorrer da implementação do 
projeto, que a utilização da modelagem matemática, torna mais significativo e motivador o 
conteúdo trabalho, tanto para os alunos quanto ao professor regente. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ANA CLAUDIA ROSA 
Orientador: Airton Kist - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: MODELAGEM MATEMÁTICA, UM CAMINHO PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM 
VOLTADO PARA A REALIDADE DOS ALUNOS.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino-aprendizagem de Matemática; Cotidiano dos 
alunos; Consumidor Consciente.
Resumo: O presente trabalho pretende propiciar aos alunos um aprendizado real e significativo 
utilizando a Modelagem Matemática como metodologia que possibilite desenvolver o conteúdo 
matemático, como operações com os números decimais e tratamento da informação. Esta será 
aplicada em atividades que envolvem situações do dia a dia dos educandos, principalmente às 
relacionadas a compras de produtos e serviços utilizados por eles. Dessa forma dá-se aos 
mesmos a oportunidade de desenvolver os conhecimentos matemáticos necessários à série 
frequentada, bem como os conhecimentos relacionados ao assunto para tornar-se um consumidor 
consciente. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ANA PAULA TOMAZINI 
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Matemática e Arte: possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem de 
Geometria
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática;Arte;Geometria;Obras de arte
Resumo: Este artigo tem a finalidade de identificar quão intrínseca é a relação entre a 
Matemática e a Arte, no campo da Geometria. Sabe-se que sem conhecer Geometria a leitura 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_mat_artigo_ana_paula_tomazini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_mat_artigo_ana_paula_tomazini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_mat_pdp_ana_claudia_rosa.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_mat_pdp_ana_claudia_rosa.pdf


interpretativa do mundo torna-se incompleta, com ideias reduzidas e a visão Matemática 
distorcida. Tendo em vista estas adversidades,o objetivo geral desse artigo é analisar como o uso 
dessa metodologia pode auxiliar o ensino da Geometria em alunos do Ensino Fundamental. A 
abordagem metodológica apresentada é uma pesquisa qualitativa, na modalidade pesquisa 
ação,visto que toda discussão e reflexão estão pautadas nas seguintes ações: aplicação do 
projeto com alunos do 7º ano; investigação dos conhecimentos prévios dos alunos em relação ao 
conteúdo de Geometria e Arte; elaboração de questionário abordando conhecer os sujeitos da 
pesquisa; desenvolvimento de um material temático, focando a Matemática e a Arte como auxílio 
no processo de construção do conhecimento geométrico. Estas ações estão embasadas 
teoricamente otimizando as aulas de matemática, uma vez que, por meio do aporte das obras de 
arte o ensino e a aprendizagem se tornam mais interessante. Com isso, busca-se dar preferência 
a uma aprendizagem menos específica ou pontual, a mais aberta, integrada, produtiva e 
principalmente significativa para o aluno.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ANA PAULA TOMAZINI 
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Matemática e Arte: possibilidades para o processo de ensino e aprendizagem da 
Geometria
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática;Arte;Geometria;Obras de arte;
Resumo: O presente material aqui apresentado, sob a forma de Unidade Temática, foi elaborado 
em consonância com o objeto de estudo que tem como objetivo analisar como o uso dessa 
metodologia pode auxiliar o ensino da Geometria em sala de aula.Contém textos que objetivam o 
aprofundamento teórico/metodológico sobre a Geometria e a Arte, permitindo a todo instante, que 
o professor desafie os estudantes a pensarem matematicamente resgatando o prazer da 
descoberta. Propõe-se uma metodologia diferenciada e inovadora para a sala de aula aliando 
Matemática e Arte, enfatizando conceitos matemáticos usados na Arte e através da leitura de 
imagens realizarem-se a exploração de conceitos geométricos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ANGELA MARIA KUBIAK SECUNDO
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS VINCULADA COM 
A ANÁLISE DE ERROS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas
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Palavras-chave: Matemática; Ensino-aprendizagem; Metodologia; Resolução de Problemas; 
Análise do erro.
Resumo: Este artigo apresenta resultados da intervenção pedagógica, desenvolvida por meio da 
aplicação da metodologia da resolução de problemas, vinculada com a análise de erros. Foi 
implementada no Colégio Estadual General Eurico Gaspar Dutra, Virmond-Paraná-Brasil, com 
alunos do sexto ano. Trata-se de uma pesquisa-ação, de cunho qualitativo, cuja finalidade é 
investigar se a aplicação desta metodologia, pode contribuir no processo de ensino 
aprendizagem, na disciplina de Matemática. Os resultados obtidos através da revisão de literatura 
e as atividades desenvolvidas com os estudantes, indicam resultados positivos, desde que haja 
uma nova postura metodológica do professor em sala de aula e um tempo maior na preparação e 
na aplicação do conteúdo. Em contrapartida, a aprendizagem ganha significado, pois, o processo 
é valorizado. As atividades iniciam com a problematização de uma situação, através da leitura o 
aluno compreende o problema e busca estratégias para resolvê-lo. A intervenção do professor 
nesse contexto é a de mediador, que ouve o aluno, questiona, responde as perguntas dos 
estudantes com outra pergunta, fazendo ele refletir sobre sua ação e corrigir seus erros. Nesse 
processo, o estudante utiliza primeiramente aquilo que já conhece sobre o assunto e, a partir das 
dúvidas, o professor explica conteúdos novos, necessários para a resolução daquele problema. A 
metodologia incentiva a busca por uma estratégia para resolução, valoriza a leitura, a 
interpretação e a escrita. Assim, amplia-se a compreensão acerca dos conteúdos matemáticos, 
que são re(construídos) pelos estudantes.
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Título: A aplicação da Metodologia da Resolução de Problemas, valorizando o erro e as 
estratégias utilizadas pelos educandos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas
Palavras-chave: Matemática; Ensino-aprendizagem; Metodologia; Resolução de Problemas; 
Análise do erro.
Resumo: Esta unidade didática busca na aplicação da Metodologia da Resolução de Problemas, 
por meio de atividades significativas, a partir das etapas propostas por Polya, aliada a análise do 
erro e ênfase nas estratégias utilizadas pelos educandos, um novo encaminhamento 
metodológico às aulas de Matemática. Justifica-se, pelas dificuldades encontradas na prática de 
sala de aula, busca minimizar o desinteresse que os alunos têm em relação à leitura e 
interpretação, que trazem prejuízos na construção do pensamento matemático. A implementação 
se dará numa turma do 6º Ano, onde será aplicado pré e pós-teste para verificar a eficácia da 
utilização dessa metodologia. As atividades serão em grupos, seguidas de socialização das 
estratégias utilizadas na resolução dos problemas e durante todo o processo acontecerá à análise 
dos erros. Ao final das atividades os alunos farão relatório-avaliação, onde irão relatar de forma 
descritiva a síntese das atividades desenvolvidas. Esta unidade didática faz parte de uma 
Pesquisa-ação e foi elaborada para auxiliar na implementação. Conta com a colaboração de um 
grupo de professores da Rede Estadual de Educação do Paraná, que pela participação no GTR, 
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irão aplicar a metodologia, socializar os resultados, apresentar suas críticas e sugestões para a 
validação desta pesquisa.
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Título: O Uso dos Jogos Eletrônicos Educacionais para o Processo de Ensino e de Aprendizagem 
da Matemática
Tema: Tendências Metodológica em Educação Matemática
Palavras-chave: Joso eletrônicos Educacionais; Matemática; aprendizagem; instrumento
Resumo: O presente artigo tem como finalidade discutir a importância dos jogos eletrônicos 
educacionais no processo de ensino e aprendizagem, assim, na tentativa de identificar quais as 
possibilidades pedagógicas destes instrumentos em sala de aula. Para viabilizar esta 
investigação, utilizou-se a abordagem qualitativa, na modalidade pesquisa-ação, o espaço 
empírico foi a escola pública Estadual Juvenal Mesquita Bandeirantes-PR, observando as 
seguintes etapas: Investigação junto com os professores sobre os conhecimentos prévios em 
relação ao uso das tecnologias para o ensino da Matemática; a aplicação da unidade didática, 
esta deu-se por meio de oficinas, possibilitando o acompanhamento das atividades realizadas 
pelos professores, assim, gerando o diário de bordo do pesquisador, para registro das 
observações percebidas. Como resultado dessas análises, pode-se observar que, a pesquisa 
aponta como considerações, que as questões sobre o uso dos jogos eletrônicos educacionais 
para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, é um recurso que pode ser utilizado 
pelos professores como instrumento tecnológico educacional em suas aulas, o qual poderá 
possibilitar um aprendizado um pouco mais atrativo, sendo mais um caminho viável para que os 
objetivos pedagógicos sejam alcançados.
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Professor PDE: ANGELA MARIA NOGUEIRA HERBST 
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso dos jogos eletrônicos educacionais para o processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática
Tema: Tendências Metodológica em Educação Matemática
Palavras-chave: Joso eletrônicos Educacionais; Matemática; aprendizagem; instrumento
Resumo: Levando-se em conta os vários estudos realizados e a dificuldade de se ensinar 
matemática, escolheu-se este tema dentro das Tendências metodológicas em Educação 
matemática, tendo como titulo: O Uso dos Jogos eletrônicos educacionais para o processo de 
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ensino e aprendizagem da matemática, de onde parte-se da ideia de que os jogos eletrônicos 
podem proporcionar experiências novas aos alunos, tornando-se assim um importante 
instrumento educacional que auxilia no processo de aprendizagem. Para nortear a pesquisa 
definiu-se a seguinte questão: Como utilizar os jogos eletrônicos educacionais de forma a 
contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem? A implementação pedagógica será 
realizada com os professores do sexto ano do Colégio Estadual Juvenal Mesquita, no município 
de Bandeirantes-PR. O objetivo geral é analisar como os Jogos eletrônicos educacionais podem 
contribuir e auxiliar no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo programado pelos 
professores nas turma de sexto anos. Os objetivos específicos são: Desenvolver uma U.T. 
(Unidade Temática) sobre o uso dos jogos eletrônicos educacionais para o ensino da matemática; 
Identificar como a U.T. pode auxiliar na contextualização do ensino da matemática; Analisar o uso 
testa temática para o processo de ensino e aprendizagem; Analisar os resultados de aplicação da 
U.T. A abordagem metodológica utilizada será da pesquisa qualitativa na modalidade pesquisa-
ação. Espera-se com este estudo contribuir com os professores na ampliação da teoria do uso da 
tecnologia, como forma de proporcionar recurso alternativo para despertar o interesse dos 
estudantes e também auxiliar na aprendizagem da matemática.
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Título: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO GEOMÉTRICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: EJA. Geometria. Matemática
Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos - EJA 
(2006) é preciso desenvolver processos de formação para que se garanta a jovens, adultos e 
idosos, o acesso, a permanência e o sucesso na escola. Considerando que os alunos da EJA 
pertencem a uma faixa etária entre 15 (quinze) e 65 (sessenta e cinco) anos e exercem diferentes 
profissões é que foi proposto trabalhar os conceitos de geometria plana de forma contextualizada 
e relacionada ao cotidiano dos alunos. Para isso foram realizadas atividades com os alunos do 
Ensino Fundamental do CEEBJA – Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos 
Professora Amélia Madalena Silveira Barreto Vaz, em Castro, buscando contribuir para um ensino 
contextualizado da matemática, visando a construção do conhecimento geométrico na educação 
de jovens e adultos. Este trabalho teve como foco o ensino de medidas e os conceitos a ela 
relacionados como perímetro e área, fazendo com que os alunos utilizassem os conteúdos da 
geometria plana na construção da planta baixa de sua casa. Visou-se trabalhar algumas 
dificuldades apresentadas pelos alunos ao utilizarem os instrumentos de medidas como régua, fita 
métrica e trena para medir dimensões de dependências da escola e também de suas casas. 
Foram realizadas atividades que propiciaram a construção do saber matemático por meio de uma 
aprendizagem significativa para os alunos. Os resultados obtidos foram satisfatórios 
principalmente pelo envolvimento e entusiasmo demonstrado pelos alunos para com o conteúdo 
matemático estudado. 
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Professor PDE: ANGELITA APARECIDA MEIRA 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO GEOMÉTRICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: EJA. Geometria. Matemática
Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos - EJA 
(2006) é preciso desenvolver processos de formação para que se garanta a jovens, adultos e 
idosos, o acesso, a permanência e o sucesso na escola. Esta Unidade Didática tem como foco o 
ensino de medidas e os conceitos a ela relacionados como perímetro e área. Visa trabalhar 
algumas dificuldades apresentadas pelos alunos ao utilizar os instrumentos de medidas como 
régua, fita métrica e trena. Para tentar sanar tais dificuldades, realizaremos algumas atividades 
que propiciem a construção do saber e desenvolvam uma aprendizagem de forma significativa 
para os alunos, e através de um ensino contextualizado promover resultados satisfatórios no 
processo de ensino aprendizagem da matemática. Considerando que os alunos da EJA 
pertencem a uma faixa etária que varia de 15 a 65 anos e exercem diferentes profissões é que 
proponho trabalhar os conceitos da geometria plana de forma contextualizada e relacionada ao 
cotidiano dos alunos. Para isso serão realizadas atividades com os alunos do Ensino 
Fundamental do CEEBJA Professora Amélia Madalena Silveira Barreto Vaz, em Castro, buscando 
contribuir para um ensino contextualizado da matemática, visando a construção do conhecimento 
geométrico na educação de jovens e adultos.
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Resumo: Este artigo relata as vivências e resultados obtidos na execução de Projeto de mesmo 
título no 7o ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Shirlene de Souza Rocha. O Projeto 
desenvolvido utilizou metodologias inovadoras na busca de superação das dificuldades de 
aprendizagem e do baixo desempenho na disciplina de matemática. O objetivo principal proposto 
foi facilitar a compreensão dos números inteiros por meio dos jogos do JCLIC. A verificação dos 
resultados das atividades foi feita por meio da análise comportamental de 32 alunos, de ambos os 
sexos, com idade entre onze e quinze anos. As atividades, versando sobre operações 
matemáticas em diferentes contextos, foram executadas com o auxílio de jogos manipuláveis e 
jogos no laboratório digital da escola, explorando o software JCLIC. O trabalho constatou que a 
utilização de jogos educativos auxilia o processo de ensino-aprendizagem de matemática.
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Resumo: Em função do baixo desempenho dos alunos e da resistência que muitos apresentam 
em relação à aprendizagem matemática, verificou-se a necessidade de ampliar as possibilidades 
de trabalho, através do desenvolvimento deste projeto, visando proporcionar a melhoria do en-
sino das regras de sinais e operações básicas dos números inteiros, testando e investigando as 
contribuições do uso de jogos. As ativida-des, divididas em 8 encontros, totalizando 32 horas, 
serão desenvolvidas em sala e no laboratório digital da escola, utilizando: questioná-rios 
investigativos, jornais, revistas, escalas termométricas, saldos bancários, dinâmicas, jogos 
manipuláveis e principalmente jogos no programa JCLIC. A fim de determinar se as estratégias 
propostas são eficientes, os alunos serão observados e avaliados à medida que as atividades 
ocorrerem.
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Resumo: O presente artigo trata da implementação de um projeto educacional aplicado aos 
alunos do 3º ano do Curso de Formação de Docentes, do Colégio Estadual João Manoel 
Mondrone, na disciplina de Metodologia do Ensino da Matemática, visando oportunizar estudo, 
discussões, confecção de jogos e aplicação desses jogos. O tema pesquisado foi desenvolvido 
tendo a preocupação com a formação de futuros professores, para que eles conheçam e utilizem 
diferentes metodologias ao ensinar matemática, pensando nessa questão e por termos diferentes 
possibilidades metodológicas para o ensino da matemática, os jogos se destacam por sua 
potencialidade para o desenvolvimento do pensamento matemático.
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Título: EStudo sobre a utilização dos jogos nas aulas de matemática com os alunos do curso de 
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Tema: Pesquisas em Educação Matemática
Palavras-chave: formação de professores; jogos; educação matemática
Resumo: Nos dias atuais ainda temos professores que restringem seu trabalho na sala de aula 
num modelo tradicional de ensino, esta postura em relação ao ensino da matemática faz com que 
os alunos memorizem e se sintam desestimulados a resolver situações que envolvam raciocínio 
mais elaborado. Diante disso tem-se a preocupação com a formação de futuros professores, pois 
apesar das grandes transformações vividas nos últimos anos ainda temos em algumas escolas 
uma relação entre saber, professor e aluno pautado na transmissão de conhecimentos. Pensando 
nessas questões e por termos diferentes possibilidades metodológicas para o ensino da 
matemática, os jogos se destacam por sua potencialidade para o desenvolvimento do 
pensamento matemático, tendo assim uma melhoria significativa no processo ensino-
aprendizagem. Pensando nisso, esse projeto foi desenvolvido para intervir na formação de futuros 
professores do Curso de Formação de Docentes a nível Médio, na disciplina de Metodologia do 
Ensino da Matemática, visando oportunizar estudo, discussões e confecção de jogos a esses 
alunos do 3ºano do Colégio Estadual João Manoel Mondrone e aplicação desses jogos para 
alunos do 6º ano deste colégio, de modo que esse estudo contribua de forma significativa na 
formação desses futuros educadores. 
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Professor PDE: ANTONIO AIRES FORNAZIERE 
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Etapa: Artigo

Título: O uso do software “GEOGEBRA” como ferramenta Didático Pedagógica para o ensino da 
Geometria Plana: uma possibilidade de sair dos trilhos e se aventurar por novos caminhos no 
estudo dos polígonos.
Tema: Mídias Tecnológicas e Softwares Matemáticos
Palavras-chave: GeoGebra; Geometria Plana; Polígonos; Ensino-Aprendizagem.
Resumo: Este artigo sintetiza os resultados de um trabalho desenvolvido com alunos do 6º ano, 
turmas A e B do período matutino, no Colégio Estadual Professor Mariano Camilo Paganoto – 
Ensino Fundamental e Médio – EFM, em Foz do Iguaçu/PR, com a utilização das potencialidades 
oferecidas pelo software GeoGebra, na expectativa de que esta alternativa metodológica 
despertasse nos mesmos o interesse pelo estudo da Geometria Plana, em particular, para o 
estudo dos Polígonos. No desenvolvimento do trabalho foram utilizados, como recursos 
pedagógicos, o papel quadriculado, o geoplano, o esquadro, a régua e o transferidor, com a 
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posterior incorporação das tecnologias informáticas, procurando nisto cativar os alunos, através 
de uma atmosfera prazerosa de aprendizagem dentro do espaço escolar, despertando neles sua 
curiosidade e desafiando-os à porem em prática suas artes e técnicas. Como estratégia para 
promover o resgate do ensino da Geometria Plana, os alunos foram estimulados a desenvolver 
sua autonomia para, enfim, atingirem a mais que pretendida apreensão do conhecimento 
geométrico, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Portanto, esta realização transcendeu a 
superficialidade existente na abordagem dada às Geometrias por parte de professores, sobretudo 
nas escolas públicas, que cada vez mais as negligenciam, explanando-as somente no final do ano 
letivo, ajuizando erroneamente que elas talvez não sejam relevantes para a formação intelectual 
dos alunos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ANTONIO AIRES FORNAZIERE 
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso do software “GEOGEBRA” como ferramenta Didático Pedagógica para o ensino da 
Geometria Plana: uma possibilidade de sair dos trilhos e se aventurar por novos caminhos no 
estudo dos polígonos.
Tema: Mídias Tecnológicas e Softwares Matemáticos
Palavras-chave: GeoGebra; Geometria Plana; Polígonos
Resumo: Com a intenção de dar um enfoque diferente no campo de estudo da Matemática, com 
essa Unidade Didática busca-se despertar, no aluno, o gosto em praticar a Geometria e o 
interesse em descobrir os encantos de suas formas, tanto na natureza quanto no seu dia a dia, 
fazendo uso das tecnologias. O objetivo, nesta pesquisa, é com o resgate do ensino da Geometria 
Plana, o estudo dos polígonos. Para que isso ocorra e na expectativa de propiciar aos alunos a 
possibilidade de se apropriar desse aprendizado, serão disponibilizadas, nessa Unidade Didática, 
algmas atividades com materiais manipuláveis, tais como o Geoplano e o papel quadriculado com 
a posterior utilização do Software GeoGebra (no Laboratório de Informática), como uma 
possibilidade de buscar na área tecnológica envolver o aluno, dentro do espaço escolar, numa 
aprendizagem prazerosa despertando sua curiosidade, desafiando-o a por em prática a 
sua \"arte\", motivando-o ao aprendizado através das descobertas na resolução de problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ANTONIO ALTAIR DE MIRANDA 
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Estudo de Frações no 6º Ano
Tema: Tendeência Metodológica em Educação Matemática
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Palavras-chave: : Matemática, frações, jogos.
Resumo: Os estudantes chegam ao Ensino Médio com defasagem dos conteúdos básicos da 
matemática. Conteúdos estes que deveriam ter sido incorporados ao conhecimento do aluno nos 
anos iniciais da segunda fase do Ensino Fundamental. A causa destes descompassos na 
aprendizagem, na maioria das vezes, se dá devido à falta de interesse do aprendiz no conteúdo 
proposto; esse desinteresse, por sua vez, tem como consequência, uma defasagem na sequência 
de seus estudos, favorecendo até mesmo o abandono da escola. A matemática é uma disciplina 
que se não for bem compreendida no momento certo, traz prejuízos no entendimento de outras 
disciplinas, as quais têm como base certos conteúdos matemáticos que as estruturam. O 
desinteresse do aluno em aprender matemática deve-se à falta de sentido do conteúdo no 
momento da aprendizagem. Verifica-se que, muitas vezes, os conteúdos não articulam o que é 
ensinado ao cotidiano, ou seja, o educando não visualiza onde pode aplicar tal saber. Sabe-se 
que a disciplina de matemática exerce um fascínio ao aprendiz, quando o mesmo encontra 
significado nas proposições e nas descobertas. A proposta, ao executar este projeto, consistiu em 
oferecer aos professores e alunos, a oportunidade de encontrar formas em que a matemática faça 
sentido e se torne uma disciplina desafiadora, em que o aluno, perceba o sentido da mesma em 
sua vida.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ANTONIO ALTAIR DE MIRANDA 
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudo de Fração no 6º Ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em educação Matemática
Palavras-chave: frações, jogos e matemática
Resumo: Há uma grande queixa, dos professores do Ensino Médio, com relação ao nível de 
conhecimento dos conteúdos básicos da matemática. Conteúdos estes que, deveriam ter sido 
incorporado ao conhecimento do aluno, nos anos iniciais da segunda fase do Ensino 
Fundamental. As causas destes descompassos na aprendizagem, na maioria das vezes, se dá 
devido a falta de interesse do aluno no conteúdo proposto, e esse desinteresse tem como 
consequência, uma defasagem na sequência de seus estudos, fazendo com que o mesmo 
desista e até abandone seus estudos. E, quando o aluno consegue chegar ao Ensino Superior, 
uma grande parcela também desiste porque não consegue acompanhar, devido a defasagem. 
Pois a matemática é uma matéria que, se não for bem compreendida no momento certo, traz 
prejuízos no entendimento de outras disciplinas, que têm como base certos conteúdos 
matemáticos que estruturam as mesmas. O desinteresse do aluno, em aprender matemática, é 
devido a mesma não fazer sentido no momento da aprendizagem. Os conteúdos não fazem ponte 
entre o que é ensinado, e seu cotidiano e não consegue ver algo adiante, onde possa ser 
aplicado. A proposta é encontrar formas em que, a matemática faça sentido e se torne uma 
disciplina desafiadora, em que o aluno, mesmo não simpatizando com a matéria, entenda a 
necessidade em aprender, e perceba o sentido da mesma em sua vida. O projeto em questão, 
será aplicado aos alunos do 6o do Ensino Fundamental. Este projeto será trabalhado com jogos, 
principalmente no conteúdo de frações. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: APARECIDA DE ARAUJO 
Orientador: Veridiana Rezende - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: O software Jclic como ferramenta pedagógica para se explorar os cinco significados de 
fração: uma intervenção com alunos de 6°Ano do Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Cinco significados de fração; Software Jclic 
Resumo: Nossa experiência como professora de Matemática, juntamente com resultados de 
pesquisas como Nunes e Bryant (1997), e os baixos resultados de avaliações realizadas pelo 
Ideb, Prova Brasil, Provinha Brasil, Saresp, Enem e SAEB em todo o Brasil, mostram que os 
alunos apresentam dificuldades para compreender o conceito de fração. Observamos que alguns 
livros didáticos abordam as frações como exercícios práticos, sequência de conceitos ilustrativos 
e conceito contextualizado, limitando a compreensão de fração apenas com significado parte do 
todo. Desta forma, apresentamos este trabalho com objetivo de favorecer um ambiente de 
reflexão, discussões e compreensão, apresentando uma diversidade de situações para contribuir 
com a compreensão do conceito de fração. O trabalho foi desenvolvido com vinte e oito alunos do 
6° ano do Ensino Fundamental Além disso, com o presente texto temos o intuito de favorecer aos 
professores de matemática uma reflexão crítica sobre sua prática no ensino das frações. Esta 
proposta é resultado da produção didática realizada como requisito parcial do Programa de 
Desenvolvimento Educacional, e tem a intenção de se explorar os cinco significados do conceito 
de fração: número, relação parte-todo, medida, quociente e operador multiplicativo propostos por 
Nunes (2003). Aliamos a isto a abordagem das frações por meio do Software Jclic. Finalmente, 
constatamos que a metodologia e atividades propostas favoreceram a evolução do conhecimento 
informal para a formal. Que os alunos resolvem os problemas de forma prática, aplicando os 
conceitos de fração estabelecendo relação com o significado estudado. Compreenderam o 
significado e importância do denominador e do numerador, bem como o que representam.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: APARECIDA DE ARAUJO 
Orientador: Veridiana Rezende - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O software Jclic como ferramenta pedagógica para se explorar os cinco significados de 
fração: uma intervenção com alunos de 6°Ano do Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: cinco significados de fração; Software Jclic; Teoria dos Campos conceituais
Resumo: Fundamenta em alguns pressupostos da Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud 
para a classificação proposta por Nunes, esta “Unidade Didática” tem como objetivo trabalhar os 
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cinco significados da fração: número, relação parte-todo, medida, quociente e operador 
multiplicativo, além de uma contribuição por meio do uso de algumas ferramentas do software 
Jclic. Pretende-se criar um ambiente de reflexão, discussões e compreensão, apresentando uma 
diversidade de situações, para contribuir com a compreensão do conceito de fração, pelos alunos 
envolvidos. De acordo com Magina (2013 p.91, apud Nunes, 2003), inspirada nos trabalhos de 
Kieren, afirma que uma aprendizagem de conceito de fração pode ser obtida com maior êxito 
quando esse conceito é explorado por meio de cinco significados, sendo cada um trabalhado a 
partir de uma gama diversificada de situações. Para cada significado da fração, são propostos 
encaminhamentos, situações problemas com objetivo de auxiliar a construção da ideia daquele 
significado. Apresenta também o espaço “Importante” e “Relembrando o que aprendemos...” que 
interessa tanto a o aluno quanto ao professor, onde estão registrados os conceitos do significado 
explorado. A autora, por meio do espaço “professor – Esta é a ideia da construção” propicia ao 
professor a intenção da proposta das atividades de construção para o aluno. E uma relação de 
atividades para que o aluno pratique o significado estudado: “Vamos praticar?”, “Mais algumas 
situações”. Esperamos que estas atividades favoreça a aprendizagem do conceito de fração e 
constitua um ambiente de reflexão, discussões e compreensão, por meio das diversidade de 
situações apresentadas, contribuindo para o ensino. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: APARECIDA DONIZETE SERRA FERRAZ 
Orientador: Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Jogos, Números Naturais e a Sala de Apoio à Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos. Operações aritméticas. Sala de Apoio à Aprendizagem.
Resumo: A Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná (SEED), através das 
Diretrizes Curriculares para o ensino da Matemática, aponta para a necessidade do uso de 
metodologias de aprendizagem diferenciadas para antender alunos que apresentam algum tipo de 
defasagem no processo de aprendizado. Este artigo discorre sobre a implantação de um Projeto 
de Intervenção Pedagógica realizado na Escola Estadual Professora Kazuco Ohara – Ensino 
Fundamental, com alunos da 6ª série que frequentam a sala de Apoio à Aprendizagem. Por meio 
da utilização de Jogos Matemáticos, cujo foco é o aprendizado das quatro operações aritméticas, 
foi possível identificar os benefícios desta metodologia de ensino, bem como observar a 
superação das dificuldades dos alunos através dos desafios matemáticos lançados de forma 
lúdica e diferenciada.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: APARECIDA DONIZETE SERRA FERRAZ 
Orientador: Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho - IES: UEL
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos, Números Naturais e a Sala de Apoio à Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, Operações, Sala de Apoio à 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 propor jogos como metodologia diferenciada de ensino com alunos do 6º ano que 
frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem com o intuito de superar as dificuldades dos alunos 
relacionadas às quatro Operações Fundamentais com Números Naturais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: APARECIDA INACIO DA SILVA 
Orientador: Rogerio Luis Rizzi - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Resolução de Problemas Como Solução na Equação do Primeiro Grau para Alunos do 9 
Ano do Ensino Fundamental ( Alunos do Contra turno)
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Metodologia de Resolução de Problemas; Problemas geradores; Aprendizagem 
Significativa; Equações do Primeiro Grau.
Resumo: Este trabalho discute resultados obtidos com Projeto PDE voltado ao ensino e a 
aprendizagem de equação do primeiro grau para o 9º ano do ensino fundamental no contraturno 
empregando a Metodologia da Resolução de Problemas. Apresenta aspectos pontuais da 
fundamentação teórica e metodológica que embasaram as ações e atividades relativas à 
Implementação da Proposta Pedagógica realizada no Colégio Estadual Jardim Santa Cruz – 
Ensino Fundamental e Médio. Para sua concretização foram elaboradas atividades relacionadas 
ao conhecimento matemático e algébrico explorando diferentes linguagens na Matemática 
visando à construção do pensamento algébrico. Também empregamos problemas geradores 
concebidos e propostos tendo o professor como mediador no processo de ensino e aprendizagem 
fazendo uso de metodologia que considere situações-problemas como ponto de partida das 
atividades e não apenas como aplicação de conceitos e resultados previamente apresentados. Os 
problemas foram trabalhados em sala de aula de acordo com as etapas estabelecidas pelo Grupo 
de Trabalho e Estudo sobre Resolução da UNESP e de acordo com a realidade escolar em que o 
aluno está inserido. Visamos estimular o conhecimento e desenvolver nos alunos a competência 
de interpretar e resolver problemas e proporcionar-lhes oportunidades de desempenhar atividades 
relevantes à aprendizagem. Conclui-se que houve um bom aproveitamento pelos alunos 
participantes do Projeto. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: APARECIDA INACIO DA SILVA 
Orientador: Rogerio Luis Rizzi - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Resolução de Problemas como Método de Ensino e Aprendizagem.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Equações do primeiro grau; Resolução de Problemas; Linguagem Algébrica.
Resumo: Esta produção didático-pedagógica apresenta e sistematiza discussões previamente 
realizadas no Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, detalhando uma série de Atividades 
que serão implementadas no Colégio Estadual Jardim Santa Cruz. Tais atividades são 
fundamentas sob a concepção da Resolução de Problemas do Grupo de Trabalho e Estudos 
sobre Resolução de Problemas da UNESP, e sob a perspectiva que as ações didático-
pedagógicas deverão enfatizar a transposição da Linguagem natural à Linguagem Simbólica, 
especificamente a Linguagem Algébrica. Sabe-se que essa questão é um dos grandes obstáculos 
para efetivamente compreender e resolver situações-problemas que envolvem equações 
algébricas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: BEATRIZ APARECIDA TARELHO 
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O jogo como facilitador para o desenvolvimento do pensamento algébrico
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática Tendências Metodológicas em 
Educação Matemática etodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Álgebra; Pensamento Algébrico; Jogos
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a importância de jogos matemáticos no 
ensino da álgebra para o desenvolvimento do pensamento algébrico. Para tanto, inicialmente 
realizou-se um estudo de cunho bibliográfico, o qual buscou argumentos sólidos em defesa da 
implementação de jogos matemáticos. Neste sentido é importante enfatizar que os jogos quando 
convenientemente bem elaborados, são um recurso pedagógico eficiente para a construção do 
conhecimento matemático, em que proporciona aos alunos momentos lúdicos, espírito de trabalho 
em equipe e motivação pelas aulas de matemática. Portanto, as reflexões desenvolvidas neste 
artigo, em relação ao ensino da álgebra por meio de jogos, contribuem para melhorar e qualificar 
a aprendizagem de forma que consolide a construção do conhecimento
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: BEATRIZ APARECIDA TARELHO 
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O jogo como facilitador para o desenvolvimento do pensamento algébrico.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Álgebra; pensamento algébrico; jogos.
Resumo: Este material pedagógico denominado Unidade Didática visa analisar as possibilidades 
de inserção de jogos matemáticos no ensino dos conteúdos de álgebra para o desenvolvimento 
do pensamento algébrico. Ressaltando ainda que o uso dessa metodologia é mais uma 
ferramenta para ajudar o professor em sala de aula, pois o jogo pode ser usado para fixar 
conteúdos, introduzir e desenvolver conceitos matemáticos, promovendo também a participação 
mais ativa dos alunos em relação a aprendizagem

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: BEATRIZ PALUCH MARTINI 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: TÍTULO: ABORDAGENS INTERDISCIPLINARES NO ENSINO DA MATEMÁTICA: UM 
ESTUDO SOBRE AS INTERAÇÕES COM BIOLOGIA E GEOGRAFIA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Interdisciplinaridade, Investigação Matemática.
Resumo: Mostrar que a Matemática pode ser aplicada em outras disciplinas curriculares no 
sentido de valorizar seu aspecto interdisciplinar é uma das grandes preocupações dos 
professores que se tentam torná-la mais atrativa e desafiadora. A finalidade deste trabalho é 
implementar atividades de caráter interdisciplinar nas aulas de matemática, utilizando de 
problemas de “fronteira” comuns as disciplinas de Matemática, Geografia e Biologia. Com a 
metodologia das Investigações Matemáticas, tendo como propósito conduzir o aluno a levantar 
dúvidas e situações problemas, tais como a Evolução Biológica e o desenvolvimento das espécies 
( Biologia) e o crescimento populacional (Geografia), identificando as relações desses assuntos 
com a Matemática, este trabalho mostra que é possível fazer matemática no sentido 
interdisciplinar. Ele foi desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2014, no Colégio Estadual 
Prof. Júlio César, localizado no Município de Rebouças. A estratégia didática foi conduzida na 
turma do 2ºano A do Ensino Médio, do período matutino. Para detectar o aproveitamento dos 
alunos, foram elaborados relatórios de investigação, debates, apresentações feitas pelos alunos e 
questionário avaliativo. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: BEATRIZ PALUCH MARTINI 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Abordagens Interdisciplinares no ensino da Matemática: um estudo sobre as interações 
com Biologia e Geografia
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Interdisciplinaridade, Investigação Matemática
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica tem por finalidade implementar atividades de 
caráter interdisciplinar nas aulas de Matemática. A sua implementação prevê a utilização de 
problemas de “fronteira”, comuns às disciplinas de Matemática, Geografia e Biologia. A 
metodologia a ser aplicada será a das Investigações Matemáticas. Será conduzida através de 
explicações preliminares, seguidas de atividades investigativas que têm o propósito de conduzir o 
aluno levantar dúvidas e situações problemas, tais como a evolução biológica e desenvolvimento 
das espécies (Biologia) e o crescimento populacional (Geografia), identificando relações desses 
assuntos com a Matemática. A intervenção será desenvolvida no primeiro semestre do ano de 
2014, no Colégio Estadual Prof. Júlio César, localizado no Município de Rebouças. Será 
conduzida na turma do 2º ano do Ensino Médio, do período matutino. A avaliação do desempenho 
dos alunos será feita através das atividades propostas, através de relatórios de investigação, 
debates e apresentações feitas pelos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: BELMIRO GALLO 
Orientador: Marcela Silva - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Um estudo sobre divulgação – “Pague menos e leve mais”
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, “leve mais e pague menos”, descontos, propaganda.
Resumo: Viabilizar o assunto “leve mais e pague menos” como conteúdo matemático é um 
desafio grandioso no contexto dos números e sua inserção no tratamento da informação: a leitura, 
a interpretação e a construção de gráficos. Trabalhar com material disponível no cotidiano é uma 
alternativa eficaz e de boa visualizações, leitura e compreensão para o aprendizado incluindo um 
custo baixo. A ligação da realidade com conhecimento teórico é a sugestão desse projeto para 
aplicar o conteúdo matemático contido nos livros didáticos. Também foi difícil trabalhar a divisão 
de decimais, pois não se lembravam do processo referente às unidades, dezenas e centenas que 
o desenvolvimento requer. Importante também foi observar na divisão dos preços que os décimos, 
os centésimos e os milésimos, deixam de ser significativo com relação ao montante do preço, no 
contexto que fazem as operações, bem como nas transformações de unidade de medida de 
volume do quilograma, grama, miligrama, seus múltiplos e submúltiplos que não é considerado 
como importante os submúltiplos, por representar pouca quantidade. A saída viável foi relembrar 
informações de séries anteriores e retomar as atividades.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: BELMIRO GALLO 
Orientador: Marcela Silva - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As maneiras de divulgação de descontos - Uma abordagem analítica
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Tratamento da Informação; Educação Financeira.
Resumo: A proposta de observação das situações reais do cotidiano e as comparações das 
quantidades e dos preços permite aos alunos a formulação de ideias consistentes sobre os bens 
de consumo, as regras de compra e venda e uma participação crítica e cidadã. Atribuir ao aluno a 
responsabilidade de escolha com discernimento, sem a interferência de argumentos de 
publicidade, mas com racionalidade na leitura, enquanto informação, perceber os descontos e os 
juros na sua decisão de compra. O registro das situações problemas que envolvem listar as 
situações, organizar em quadros, transportar os dados para as tabelas, construir os gráficos 
necessários e identificar os termos que representam um valor, o tempo, é a grandiosidade da 
disciplina da matemática enquanto formação de pessoas cidadãs conscientes dos seus direitos e 
deveres na sociedade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: BERNADETE DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO 
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: APRENDIZAGEM COLABORATIVA E A MODELAGEM MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação. Matemática. Modelagem Matemática. Aprendizagem Colaborativa
Resumo: Este artigo é o resultado de uma pesquisa iniciada no Programa de Desenvolvimento 
Educacional PDE- durante os anos de 2013 e 2014, em que se estudou o caso de um grupo de 
20 alunos que demonstraram interesse na aprendizagem da matemática no contra-turno escolar. 
Alunos estes advindos de todos os anos das séries finais do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Coronel Misael Ferreira Araujo- E.F.M., no município de Mangueirinha- Pr. Objetivou-se 
que esses alunos ao participarem de atividades de Modelagem Matemática associadas a 
Aprendizagem Colaborativa desenvolvessem suas potencialidades no que tange à criatividade, 
criticidade, atitude reflexiva e ao mesmo tempo, construíssem seu conhecimento trabalhando de 
forma colaborativa para auxiliar alunos da sua turma. Na Modelagem Matemática foi adotada a 
concepção de Burak (1998, 2004 e 2006) pautada nas etapas da escolha do tema; ação ou 
pesquisa exploratória; formulação do problema ou especificação do interesse; resolução dos 
problemas e trabalho dos conteúdos matemáticos no contexto e validação do modelo ou análise 
critica da solução. Por meio dos resultados obtidos pode-se destacar que a Aprendizagem 
Colaborativa associada à Modelagem Matemática como uma estratégia de ensino faz com que os 
alunos aprendam significados, troquem idéias e interajam com colegas e professores, para 
resolverem situações-problema.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: BERNADETE DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO 
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aprendizagem colaborativa e a Modelagem Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: ducação Matemática; Modelagem Matemática; Aprendizagem Colaborativa
Resumo: Neste projeto pretende-se estudar o caso de um grupo de 15 a 20 alunos que 
apresentam facilidade e demonstram interesse na aprendizagem da matemática. Esses alunos 
serão convidados de todos os anos das séries finais do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Coronel Misael Ferreira Araujo, no município de Mangueirinha-Pr. Objetiva-se que esses alunos 
ao participarem dessas atividades de Modelagem Matemática associadas a Aprendizagem 
Colaborativa desenvolvam suas potencialidades no que tange à criatividade, criticidade, atitude 
reflexiva, e ao mesmo tempo, construam seu conhecimento trabalhando de forma colaborativa 
para auxiliar os demais alunos da sua turma. Essa proposta se efetivará em 32 horas de trabalho 
escolar extra classe, com acompanhamento docente. Em atividades de Modelagem Matemática 
há aprendizagem colaborativa, tendo em vista que proporciona o desenvolvimento da autonomia 
dos alunos, pois trabalham com o mesmo objetivo, discutem diferentes estratégias, proporcionam 
um aprendizado significativo e ao mesmo tempo contribuem significativamente para a autonomia 
e desenvolvimento dos conceitos. Na Modelagem Matemática será usada a concepção de Burak, 
pautada nas etapas da escolha do tema; ação ou pesquisa exploratória; formulação do problema 
ou especificação do interesse; resolução dos problemas e trabalho dos conteúdos matemáticos 
no contexto; validação do modelo ou análise critica da solução.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CARLA APARECIDA MELO SCHEER 
Orientador: Neila Tonin Agranionih - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O Texto de Jornal nas aulas de Matemática no Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Resolução de problemas. O jornal na sala de aula. Interpretação de textos 
matemáticos.
Resumo: O presente artigo relata e discute os resultados alcançados em relação à proposta de 
inserção dos textos de jornal nas aulas de matemática como recurso para o trabalho com a 
resolução de problemas numa abordagem contextualizada apresentada na Unidade Didática: “O 
texto de jornal nas aulas de Matemática no Ensino Fundamental”. A intervenção pedagógica 
compreendeu a aplicação de roteiros de atividades explorando conteúdos matemáticos presentes 
em diferentes reportagens com o objetivo de promover a leitura e interpretação dos textos e dos 
dados numéricos nelas presentes. A utilização dos textos de jornal nas aulas de matemática 
possibilita trazer a atualidade para as aulas de matemática permitindo desenvolver uma série de 
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conteúdos. Aproxima e analisa a realidade dos alunos explorando os conceitos matemáticos de 
forma contextualizada e desenvolvendo a interpretação de textos e dados matemáticos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CARLA APARECIDA MELO SCHEER 
Orientador: Neila Tonin Agranionih - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Texto de Jornal nas Aulas de Matemática no Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Resolução de Problemas; Jornal na escola
Resumo: Através desta unidade didática propõe-se a utilização do texto de jornal nas aulas de 
Matemática como recurso para o trabalho com a resolução de problemas e interpretação de 
textos numa abordagem contextualizada. Está organizada em roteiros de atividades explorando 
conteúdos matemáticos presentes em diferentes reportagens com o objetivo de promover a leitura 
e interpretação dos textos e dos dados numéricos nelas presentes.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CARLA CORACA POSSA 
Orientador: Raquel Lehrer - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Reflexões Acerca do Orçamento Doméstico de Famílias de Escola Pública
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Orçamento doméstico; Cotidiano; Educação Financeira.
Resumo: A educação financeira através da matemática, tem um caráter instrumental, devendo 
ser entendida pelos alunos como um conjunto de estratégias e técnicas que podem ser aplicadas 
em outras áreas do conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CARLA CORACA POSSA 
Orientador: Raquel Lehrer - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Reflexões acerca do orçamento doméstico de famílias de Escola Publica
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
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Palavras-chave: economia familiar, orçamento, porcentagem
Resumo: Nesta Unidade Didática abordaremos o tema Porcentagem: Economia Familiar, a qual 
tem por objetivo refletir acerca do orçamento doméstico de famílias de Escola Pública e cumprir 
uma exigência do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. A temática está diretamente 
ligada à realidade do aluno, por isso pretendeu-se relacionar os conteúdos matemáticos 
trabalhados em sala de aula, à sua vida cotidiana, propondo além de resoluções de problemas 
matemáticos, a reflexão sobre o consumo consciente, planejamento das finanças e a redução do 
desperdício. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CARLOS ANTONIO TANAJURA DA SILVA
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO CÁLCULO DE VOLUMES.
Tema: PESQUISAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ESCOLAS.
Palavras-chave: Educação Matemática; Resolução de Problemas; Grandezas e Medidas; 
Cálculo de Volumes.
Resumo: Este artigo é o resultado obtido da implementação da Unidade Didática com uma turma 
do 7º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual “Anastácio Cerezine”, no município de 
Alvorada do Sul, Núcleo Regional de Educação de Londrina, Estado do Paraná. O trabalho teve 
como objetivo pedagógico desenvolver as habilidades de interpretar e expressar informações 
sobre as Medidas de Volume a partir da resolução de problemas. Este trabalho oportunizou aos 
alunos uma forma de compreensão mais abrangente dos conceitos envolvidos, por meio de 
comparações e relações entre diferentes grandezas. As atividades seguem os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), na proposição de que cabe ao professor proporcionar 
práticas que ampliem, aprofundem e construam novos sentidos para os conhecimentos prévios 
que os alunos possuem. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CARLOS ANTONIO TANAJURA DA SILVA
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO CÁLCULO DE VOLUMES
Tema: PESQUISAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ESCOLAS
Palavras-chave: Educação Matemática; Resolução de Problemas; Grandezas e Medidas; 
Cálculo de Volumes.
Resumo: Este Plano de Implementação Pedagógica será desenvolvido com uma turma de 7º Ano 
do Ensino Fundamental, e consiste em desenvolver as habilidades de interpretar e expressar 
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informações sobre a Medidas de Volume a partir da resolução de problemas, de forma que se 
possa reconhecer em quais situações ocorre a utilização desta grandeza. Com isso, este trabalho 
oportunizará aos alunos uma forma de compreensão mais abrangente dos conceitos envolvidos, 
por meio de comparações e relações entre diferentes grandezas. De acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), cabe ao professor proporcionar práticas que ampliem, 
aprofundem e construam novos sentidos para os conhecimentos prévios que os alunos possuem. 
Cabe lembrar aqui que o sujeito aprende a medir, medindo. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CARLOS HAMILTON SILVA 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A importância do computador e alguns softwares educativos para ensino de Geometria no 
6 º ano do Ensino Fundamental. 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria; Calques 3D; Geogebra;
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar resultados do Projeto de 
Implementação Pedagógica referente ao Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/2013 - 
SEED/PR. Este por sua vez, tem a finalidade de trabalhar o ensino de Geometria no 6º ano do 
Ensino Fundamental e também proporcionar aos alunos como estudar figuras geométricas planas 
e espaciais por meio da utilização dos softwares de Geometria dinâmica o Geogebra e o Calques 
3D. Para tanto, o projeto foi desenvolvido em sala de aula no laboratório de informática do Proinfo 
no Colégio Estadual Antônio Carlos Gomes – E.F.M. e Profissionalizante no município de Terra 
Roxa-PR. Procurou-se explorar o caráter dinâmico dos softwares realizando um estudo de formas 
geométricas mediante a aplicação de atividades investigativas. Também buscou-se investigar se a 
estratégia metodológica aplicada favoreceu para a construção dos conceitos e ideias da 
Geometria, realizando uma análise dos registros escritos desses alunos por meio de tais 
atividades. Com isso, pode-se inferir que os alunos foram condizentes com a proposta 
apresentada neste projeto de maneira favorável e satisfatória, construindo novos conceitos sobre 
as formas geométricas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CARLOS HAMILTON SILVA 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A importância do computador e alguns softwares educativos para ensino de Geometria no 
6 º ano do Ensino Fundamental. 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
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Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria; Softwares; Computador.
Resumo: O presente projeto tem por objetivo desempenhar um trabalho metodológico referente 
ao uso do computador e alguns softwares de geometria dinâmica, Geogebra e Calques 3D, 
tomando os conceitos de Geometria voltados para o 6º ano do Ensino Fundamental. Para tanto, 
os alunos que cursam o 6º ano de um Colégio Estadual do município de Terra Roxa-Pr serão 
instigados a explorar o caráter dinâmico dos softwares realizando um estudo de formas 
geométricas mediante a aplicação de atividades investigativas. Procurar-se-á, também, averiguar 
se a estratégia metodológica aplicada favoreceu para a construção dos conceitos e ideias da 
Geometria, realizando uma análise dos registros escritos desses alunos por meio de tais 
atividades. Os resultados esperados devem contribuir para uma melhor Educação, podendo 
tornar-se um aliado ao processo de ensino e aprendizagem de matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CASSIA MARIA DA SILVA
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Soroban: Material Didático Para a Resolução de Problemas com Números Naturais.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Resolução de problemas; Soroban; Raciocínio lógico.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados da implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica sobre a utilização do Soroban como material didático para a resolução de 
problemas com números naturais, que foi aplicado nos 6ºs anos do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual La Salle – EFM de Pato Branco. Para verificar o grau de conhecimento dos 
alunos, foi realizado um pré-teste com problemas, envolvendo as operações com números 
naturais. Na sequência, os alunos aprenderam a manipular e a utilizar o Soroban e realizaram um 
pós-teste, que possibilitou o estudo dos resultados obtidos após o uso do Soroban como material 
pedagógico de apoio. Os dados auxiliaram na observação de que o Soroban é um material 
didático que facilita a compreensão das operações fundamentais, pois o aluno tem uma forma de 
abstração usando o lúdico para desenvolver o raciocínio lógico. A variante observada no decurso 
da implementação, foi a dificuldade que os alunos possuem na interpretação de problemas. Todas 
as técnicas de manipulação do material didático, a forma de resolver as operações e a utilização 
na resolução de problemas foram compartilhadas com os professores que fizeram parte do GTR, 
o que enriqueceu o debate.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CASSIA MARIA DA SILVA
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Soroban: Material Didático Para a Resolução de Problemas com Números Naturais.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Resolução de problemas; Soroban; Raciocínio lógico
Resumo: A proposta desta produção didático - pedagógica é utilizar o Soroban como recurso 
didático nas aulas de Matemática para desenvolver o raciocínio lógico, memória, concentração e 
capacidade de realizar cálculos mentais na resolução de problemas envolvendo as operações 
fundamentais com números naturais. Como instrumento de cálculo o Soroban pode auxiliar na 
superação das dificuldades nas operações com números naturais na resolução de problemas, 
compreendendo as operações fundamentais através da técnica de manuseio, assim 
desenvolvendo o raciocínio matemático, aprimorando a memória e a agilidade mental. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CASSIA ZENEIDE VAZ
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: SISTEMA MONETÁRIO: UMA ABORDAGEM POR MEIO DE JOGOS PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL
Tema: Tendências em Educação Matemática: jogos, Resolução de problemas e materiais 
manipuláveis
Palavras-chave: Sistema monetário. Geometria. Números naturais. Números decimais.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um projeto de pesquisa elaborado no âmbito da 
“Estratégia Nacional de Educação Financeira” (ENEF). O projeto consistiu na intervenção 
pedagógica denominada “Sistema monetário, matemática e jogos: uma proposta de interação 
para o ensino fundamental”. As atividades foram desenvolvidas a fim de promover o pensamento 
estratégico na resolução de problemas matemáticos e conscientizar para a importância do 
planejamento financeiro. A Unidade Didática foi dividida em seis tarefas que contemplaram 
elementos de geometria plana e espacial, operações fundamentais com números naturais e 
decimais, princípios de finanças entre outros conteúdos programáticos. As tarefas foram 
elaboradas de modo a trabalhar o sistema monetário e financeiro de forma articulada com a 
construção das peças de dois jogos: o Jogo das Finanças e o Jogo do Cifrão. As tarefas e os 
jogos foram elaborados de maneira a estimular os alunos na resolução de problemas. A fim de 
minimizar os bloqueios que se observa em parte dos alunos diante de situações formais, os 
problemas foram propostos de modo lúdico em meio à competição durante os jogos. A abordagem 
contextualizada e lúdica ajudou na construção dos conceitos propostos e, sobretudo, despertou 
um maior interesse dos estudantes pela matemática, aspecto fundamental no processo de ensino-
aprendizagem.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CASSIA ZENEIDE VAZ
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Sistema Monetário, Matemática e Jogos: Uma Proposta de Interação para o Ensino 
Fundamental
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: Jogos; materiais manipuláveis; sistema monetário; geometria; números naturais.
Resumo: Na sala de aula, o professor de matemática se depara com um grupo heterogêneo de 
estudantes com diferentes graus de interesse e comprometimento com a disciplina. Sendo assim, 
o professor necessita de meios capazes de estimular o estudante a se interessar pela 
aprendizagem. Os jogos, que desde o século XVI amparam ações didáticas, são utilizados para 
estimular a assimilação de regras, bem como elaborar estratégias para a resolução de problemas. 
Alinhando-se com a proposta da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), nesta 
unidade, apresentamos uma proposta que envolve a construção e utilização de jogos, e 
atividades complementares. Com isso esperamos desenvolver noções de finanças, e promover a 
compreensão do Sistema Monetário Brasileiro, em um trabalho direcionado aos estudantes do 6º 
ano do Ensino Fundamental. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CATIA CECILIA SIMON 
Orientador: Andreia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Conhecendo Matemática e aprendendo a matematizar na Sala de Apoio à Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Sala de Apoio à Aprendizagem; Educação Matemática Realística; Jogo das 
Borboletas; Operações com Números Inteiros
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do que foi realizado a partir de atividades propostas 
para a turma do 8º ano de um colégio estadual localizado na cidade de Cascavel. O projeto teve 
como tema Atividades para a Sala de Apoio à Aprendizagem, pautadas nas vertentes teóricas das 
Investigações Matemáticas em Sala de Aula e da Educação Matemática Realística. Para a 
implementação do projeto foi elaborada uma Unidade Didática com atividades desenvolvidas a 
partir do Jogo das Borboletas. Inicialmente o jogo aborda operações no conjunto dos números 
naturais, mas no processo de jogar surgem situações com os números inteiros, suas propriedades 
e outras ideias da Matemática.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CATIA CECILIA SIMON 
Orientador: Andreia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Conhecendo Matemática e aprendendo a matematizar na Sala de Apoio à Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Sala de Apoio; Investigações matemáticas em sala de aula; Educação 
Matemática Realística
Resumo: Este trabalho tem como objetivo propor atividades que possam ser trabalhadas por 
alunos do 6º ao 9º ano, concomitantemente, que frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem de 
Matemática. As atividades serão pautadas pelos princípios das Investigações matemáticas em 
sala de aula e da Educação Matemática Realistica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CECILIA APARECIDA KARPINSKI 
Orientador: Arilda Maria Passos - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: JOGOS, UMA FORMA DE MOTIVAR, INCENTIVAR E FACILITAR A APRENDIZAGEM 
DAS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS BRINCANDO.
Tema: Tendência Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos. Aprendizagem. Operações fundamentais. Situações-
problema. 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos durante a implementação da 
Produção Didática (Programa do PDE) no Colégio Estadual Antonio Tupy Pinheiro em 
Guarapuava-Pr, com uma turma de 6º ano, cujo tema foi Jogos, como uma forma de motivar, 
incentivar e facilitar a aprendizagem das operações fundamentais em situações-problema, com o 
objetivo de fornecer subsídios aos conteúdos matemáticos do 6º ano da Educação Fundamental 
para aqueles alunos que chegaram com dificuldades em operações fundamentais pudessem, por 
meio da metodologia dos jogos e brincadeiras, aprimorar o raciocínio lógico e o aprendizado dos 
conteúdos não assimilados nas séries anteriores, buscando tornar as aulas de Matemática mais 
interativas, despertando a curiosidade e o interesse dos alunos em questionar, criar situações-
problema e encontrarem as soluções. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CECILIA APARECIDA KARPINSKI 
Orientador: Arilda Maria Passos - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: JOGOS, UMA FORMA DE MOTIVAR, INCENTIVAR E FACILITAR A APRENDIZAGEM 
DAS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS BRINCANDO.
Tema: Tendência Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos. Aprendizagem. Operações Fundamentais. Siituações-
problema.
Resumo: A implementação deste projeto pedagógico na Escola tem a finalidade de fornecer 
subsídios aos conteúdos matemáticos do 6º ano da Educação Fundamental e da Sala de Apoio 
ao Aprendizado. O objetivo é que aqueles que chegam com dificuldades em operações 
fundamentais possam, por meio da metodologia dos jogos e brincadeiras, aprimorar o raciocínio 
lógico e o aprendizado dos conteúdos das séries anteriores. Com esta estratégia, espera-se 
melhora de seus conhecimentos matemáticos, da compreensão de regras, de definições e 
estratégias, e de sua capacidade de observação e concentração, o que facilitará os cálculos nas 
situações-problema e desafios do dia-a-dia. A investigação será realizada a partir da análise das 
respostas dos alunos no pré-teste a ser aplicado. Através deste pré-teste, serão levantadas suas 
dificuldades básicas na resolução de situações-problema.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CECILIA HARUMI IWAZAKI 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Utilização do software GeoGebra nas construções geométricas planas no 8º ano do 
Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino da matemática; Geometria Plana; Software GeoGebra
Resumo: Este artigo tem como objetivo explorar as Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) para fins educativos, analisando as contribuições que o software GeoGebra pode trazer 
como motivação, promovendo o interesse e o prazer pela aprendizagem, sobretudo a construção 
do conhecimento e do raciocínio lógico nas construções geométricas planas. O presente trabalho 
foi desenvolvido com alunos do 8º de uma escola da rede estadual. O professor assume um papel 
mediador, apresentando atividades diversificadas para possibilitar que os alunos explorem as 
ferramentas do referido software nas construções realizadas por eles. A pesquisa mostrou que a 
tecnologia além de ser uma das formas preferidas de lazer dos adolescentes, pode também ser 
usada como recurso didático alternativo e facilitador no processo de ensino e aprendizagem, mas, 
para se obter um bom resultado o seu uso deve ser planejado e os alunos conscientizados sobre 
a relevância das tecnologias associadas aos softwares educacionais.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CECILIA HARUMI IWAZAKI 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Utilização do software GeoGebra nas construções geométricas planas no 9º ano do 
Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria Plana; Construções Geométricas; GeoGebra
Resumo: Esta produção didática (unidade didática) visa atender às necessidades dos alunos do 
9º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas do Estado do Paraná, no que se refere à 
compreensão de alguns conteúdos da Geometria Plana por meio do software GeoGebra. Nesse 
sentido, serão propostas atividades de construções que envolvem conceitos geométricos 
previstos para o 9º ano, visto que, boa parte destes educandos encontram dificuldades em utilizá-
los quando necessário. Este material didático foi organizado, tendo como base as Tecnológicas da 
Informação, pois estas estão cada vez mais presentes na vida de todos, especialmente dos mais 
jovens. Desta forma, espera-se contribuir para melhoria do ensino em nas escolas públicas 
paranaenses.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CELIA CRISTINA DA SILVA 
Orientador: TANIA TERESINHA BRUNS ZIMER - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE 
ENUNCIADOS DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA ALUNOS DO 9º ANO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Compreensão Leitora, Prova Brasil. 
Resumo: A eficácia da Resolução de Problemas está intimamente relacionada à compreensão 
leitora de enunciados matemáticos, atitude que só terá êxito a partir do momento em que o aluno 
interpreta adequadamente o que lê, dando significado a vocábulos matemáticos que se 
apresentam como obstáculos para a interpretação apropriada do problema, possibilitando a este 
que realize conexões do texto com o respectivo conteúdo matemático, e solucione situações-
problemas corretamente. A Prova Brasil, enquanto instrumento de investigação das habilidades e 
competências que os alunos do Ensino Fundamental deveriam ter se apropriado em cada fase de 
ensino, serviu de base para o desenvolvimento desta pesquisa, já que avalia conteúdos 
matemáticos através da interpretação e resolução de situações-problemas. Este artigo apresenta 
os resultados da Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, realizada no Colégio 
Estadual La Salle, no qual se desenvolveu oficinas com as seguintes atividades: diagnóstico de 
termos matemáticos desconhecidos a partir do poema “Poesia Matemática” de Millôr Fernandes; 
construção de minidicionário matemático; “parafraseamento” de enunciados de problemas 
matemáticos; exploração de problemas através dos Descritores de Matemática e a socialização 
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do material produzido pelos estudantes. Neste contexto, o objetivo desta proposta é sanar por 
meio de ações metodológicas, as dificuldades de interpretação de enunciados matemáticos, 
permitindo melhorar a compreensão leitora dos alunos do 9º ano nesse gênero de texto e 
consequentemente seu desempenho em avaliações de grande escala, possibilitando a esses 
alunos a construção de um conhecimento significativo. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CELIA CRISTINA DA SILVA 
Orientador: TANIA TERESINHA BRUNS ZIMER - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Prova Brasil – A Resolução e a Interpretação de Enunciados de Problemas Matemáticos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino da Matemática; Resolução de Problemas; Compreensão leitora; Prova 
Brasil
Resumo: A Resolução de problemas, enquanto metodologia para ensinar Matemática é muito 
difundida no âmbito acadêmico. A exploração da Matemática por meio dessa metodologia pode 
ser considerada como uma possibilidade de aquisição de competências básicas no processo da 
construção do conhecimento. Esta intervenção visa investigar as possíveis causas das 
dificuldades que os alunos do 9° ano do Ensino Fundamental encontram em ler e compreender 
problemas matemáticos, e como a leitura textual de termos específicos, pode apresentar-se como 
obstáculo à compreensão leitora do aluno para entender adequadamente as informações dos 
enunciados, dificultando a interpretação e a resolução de problemas como os apresentados na 
Prova Brasil. Serão realizadas oficinas com as seguintes atividades: diagnóstico de termos 
matemáticos desconhecidos a partir do poema “Poesia Matemática” de Millôr Fernandes; 
construção de mini dicionário matemático;“parafraseamento” de enunciados de problemas 
matemáticos; exploração de problemas através dos descritores de Matemática; elaboração de 
situações problema e a socialização do material produzido pelos estudantes.A organização deste 
trabalho tem a intenção de promover o desenvolvimento de competências e habilidades na 
interpretação de enunciados de problemas matemáticos, visando a resolução dos mesmos e a 
melhoria do desempenho destes estudantes em avaliações de grande escala.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CELINA MARIA NEGRO 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: AS DIFERENTES REPRESENTAÇÕES DE UM NÚMERO RACIONAL POR MEIO DA 
INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COM ESTUDANTES DO 6º ANO
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
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Palavras-chave: Investigação Matemática; Número Racional; Educação Matemática.
Resumo: Este artigo traz o relato da implementação da Produção Didático-pedagógica proposta 
pela primeira autora junto ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), mantido pela 
Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED-PR), em parceria com a Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), no primeiro semestre de 2014. A experiência foi desenvolvida com 35 
alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, no período vespertino, do Colégio Estadual Marcelino 
Champagnat – Ensino Fundamental e Médio, em Londrina, utilizando a estratégia de Investigação 
Matemática. Essa estratégia, de ensino e de aprendizagem, possibilita ao estudante a construção 
do conhecimento percorrendo diferentes caminhos na formação do pensamento matemático. A 
intenção foi contribuir para que os estudantes enfrentassem o desafio de compreender as 
diferentes representações do número racional, oportunizando a atribuição de sentido e a 
construção de significado, mobilizando os recursos já apreendidos. O resultado é que a 
experiência envolveu os estudantes que se mostraram interessados e participaram ativamente do 
processo de aprender matemática. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CELINA MARIA NEGRO 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AS DIFERENTES REPRESENTAÇÕES DE UM NÚMERO RACIONAL POR MEIO DA 
INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COM ESTUDANTES DO 6º ANO
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Investigação Matemática; Número Racional; Educação Matemática.
Resumo: O presente Projeto de Intervenção Pedagógica tem como tema Diferentes 
Representações de um Número Racional em uma abordagem Investigativa. O objetivo é fazer 
com que os estudantes compreendam e construam o conhecimento das diversas representações 
do número racional, bem como, estabelecer conexões entre elas. Pretende-se, com o 
desenvolvimento desse projeto, propor tarefas diferenciadas e conduzir os estudantes ao 
interesse e envolvimento e, com isso, contribuir para uma melhor compreensão dos desafios que 
eles enfrentam no referido tema. Indo ao encontro das expectativas citadas, o objeto de estudo é 
usar a estratégia de Investigação Matemática porque é uma prática pedagógica indicada por 
muitos educadores, por acreditarem que ela possibilita ao estudante compreender melhor os 
conteúdos a serem estudados, pautados numa fundamentação teórico/metodológico.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CHIARA CELI DE TONI 
Orientador: Sonia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Pintando os sólidos geométricos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: geometria; sólidos; arte
Resumo: O estudo da Geometria é um conhecimento no qual os alunos apresentam dificuldades 
sobre sua contextualização. Vários pesquisadores abordam a importância da visualização e do 
manuseio dos objetos espaciais para que ocorra uma boa aprendizagem matemática. A proposta 
do projeto “Pintando os sólidos geométricos” é fazer com que os alunos venham a gostar um 
pouco mais de Matemática, pintando e aprendendo as noções de área dos prismas, com as 
medidas das caixas de madeira de MDF. Com essa mistura de arte e cálculo, podemos levar os 
alunos a observarem que tudo que está a sua volta é matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CHIARA CELI DE TONI 
Orientador: Sonia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Pintando os sólidos geométricos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: geometria; sólidos; arte
Resumo: Resolvi fazer uma Unidade Didática, envolvendo a matemática aplicada, geometria 
plana e espacial (os prismas), para aplicar com a turma de quarto ano de Formação de Docentes, 
que futuramente, passarão essa unidade para seus pequenos alunos.Essa é uma das 
problematizações: de que forma é possível trabalhar a área das formas geométricas espaciais no 
curso de Formação Docentes? Isso proporcionará a aprendizagem de conteúdos matemáticos 
através de práticas contextualizadas, visando a compreensão dos conhecimentos elaborados 
cientificamente.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CICERO ROGERIO SANCHES 
Orientador: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O ENSINO DA GEOMETRIA E A IMPORTÂNCIA DOS CONCEITOS DE ÁREA E 
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PERIMETRO EM OBJETOS RETANGULARES
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria; Área; Perímetro; Retângulo.
Resumo: Este artigo relata a implementação do projeto desenvolvido no decorrer do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Rede Pública Estadual do Paraná, no Colégio estadual 
Hermínia Lupion no município de Ribeirão do Pinhal, no primeiro semestre de 2014. Mostra o 
percurso da realização do projeto, os desafios encontrados e resultados obtidos. Apresenta 
pontos relevantes da Unidade Didática desenvolvida como apoio pedagógico ao desenvolvimento 
do projeto na escola. Aponta as contribuições trazidas pela interação no Grupo de Tutoria em 
Rede (GTR) e demais atividades durante o curso do trabalho na expansão do assunto abordado: 
área e perímetro. Os resultados desta implementação apontam a importância de se trabalhar os 
conceitos de perímetro e área em objetos retangulares e que a forma de abordagem diferenciada 
traz maiores benefícios para a aprendizagem. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CICERO ROGERIO SANCHES 
Orientador: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ENSINO DA GEOMETRIA E A IMPORTÂNCIA DOS CONCEITOS DE ÁREA E 
PERIMETRO EM OBJETOS RETANGULARES
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria; Área; Perímetro; Retângulo
Resumo: Desenvolver um trabalho com geometria em uma escola possibilita levantar 
informações e reflexões em muitos aspectos que envolvem as medidas. Deste modo, este 
trabalho propõe ser mais um instrumento de discussão e esclarecimento de dúvidas sobre como 
trabalhar com medidas de perímetro e área. A escola deve incentivar o estudo da geometria, 
capacitando seus profissionais através de cursos, debates, realizando práticas com 
esclarecimentos sobre este conteúdo, o que dará suporte para o modo de agir e pensar quando 
for interagir com os alunos, sobre medidas principalmente sobre o retângulo que está presente na 
maioria das figuras e em construções. Este projeto será realizado com os alunos do 9º ano do 
ensino fundamental, do Colégio Estadual Hermínia Lupion - EFMN, com diversas atividades: 
Apresentação de slides, onde será relatado o tema a ser destacado; Confecção de material 
similar aos conteúdos proposto; Cálculos do Perímetro, Área das paredes, piso e teto da sala de 
aula; Exercícios individuais das medidas das carteiras e do quadro negro; Medidas de outros itens 
de toda escola; Visitas em supermercados para identificar embalagens com formas retangulares. 
Elaboração de um formulário como instrumento de coletas de dados.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CIMARA DE GODOY BUENO 
Orientador: Paulo Laerte Natti - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Modelagem Matemática da Produção e da Geração de Renda para o Sustento Familiar
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: modelagem matemática; agricultura familiar; ensino aprendizagem; cálculos 
matemáticos.
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de envolver teoria e prática em sala de 
aula utilizando Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem. O trabalho foi 
desenvolvido com alunos do 7º ano do Colégio Estadual do Campo José Martí - Ensino 
Fundamental e Médio, localizado em um Assentamento da Reforma Agrária no município de 
Jardim Alegre, Paraná. Por meio de atividades que envolveram teoria e prática, tais como: visita a 
lote, palestra com profissional qualificado, resolução de cálculos matemáticos, gráficos entre 
outros os educandos perceberam a importância da disciplina de Matemática em seu dia a dia. 
Observou-se que o trabalho fez com os educando passassem a perceber o valor que tem cada 
produto que ele e sua família produzem nos lotes e que muitas vezes não imaginavam o quanto 
pagariam se estivessem morando na cidade. Esse trabalho foi de grande relevância para a escola 
e para a comunidade, pois através de atividades teóricas e práticas fez com que os educandos se 
sentissem valorizados na sociedade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CIMARA DE GODOY BUENO 
Orientador: Paulo Laerte Natti - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem Matemática da Produção e da Geração de Renda para o Sustento Familiar
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Agricultura Familiar. Ensino Aprendizagem. Cálculos 
Matemáticos.
Resumo: O referido projeto de intervenção pedagógica tem como objetivo propiciar 
oportunidades de aprendizagem através de uma metodologia nova, a Modelagem Matemática e a 
Etnomatemática, que partem da realidade do educando, aproximando o conhecimento científico 
com o conhecimento do cotidiano, proporcionando assim a possibilidade da transformação da 
vida no campo. Esse trabalho será realizado com educandos do 7º ano e tem por objetivo 
trabalhar as operações básicas: porcentagens, lucros, tabelas e gráficos. Neste processo 
pretendem-se através de questionários, palestras, visitas e cálculos matemáticos envolver o 
educando no processo de ensino e aprendizagem, despertando nos educandos a curiosidade em 
relação a forma como a matemática contribui para a compreensão da realidade do campo.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CIRLEI APARECIDA PESARINI TOLOI 
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: FESTA JUNINA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: POSSIBILIDADES PARA A 
MATEMÁTICA DO SEXTO ANO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática;Festa junina;Resolução de problema;
Resumo: Este artigo traz um relato de experiência obtido no Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná – PDE por meio da implementação das atividades propostas na 
Unidade Didática intitulada “Festa Junina e a Matemática para o 6º Ano do Ensino Fundamental 
por meio da Resolução de Problemas”. As atividades aplicadas envolveram conteúdos como: 
operações fundamentais com números e naturais, interpretação e organização de informação em 
tabelas, polígonos, área e perímetro aliada à confecção de materiais manipuláveis. A experiência 
como um todo mostrou-nos a Resolução de Problemas como uma oportunidade para a promoção 
da aprendizagem no sexto ano na qual os alunos se interessaram não somente pela ludicidade 
presente na proposta, mas, pelos problemas e a matemática necessária para resolvê-los além de 
promover a aprendizagem dos conteúdos envolvidos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CIRLEI APARECIDA PESARINI TOLOI 
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Festa Junina e Matemática para o 6º. Ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de problemas, festa junina.
Resumo: Muitos pesquisadores que se atentam aos problemas que o ensino de Matemática 
enfrenta e buscam soluções. Neste contexto, este trabalho apresenta-se como uma Unidade 
Didática que disponibilizará ao professor estratégias diferenciadas para o ensino de conteúdos de 
matemática para o sexto ano. Por meio da Resolução de Problemas como estratégia de ensino e 
a construção de material manipulável o aluno terá oportunidade de aprender matemática. 
Escolhemos desenvolver as atividades em torno do tema “Festa Junina”. Exploraremos os 
conceitos de polígonos, de perímetro e área, operações com números decimais e outros 
conceitos da geometria.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLAUDIA ADRIANA ZANINI 
Orientador: ARLENI ELISE SELLA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA PROPOSTA DE ESTUDO 
ENVOLVENDO RAZÃO, PROPORÇÃO E REGRA DE TRÊS, NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas. Educação Matemática. Razão. Proporção. Regra de 
Três.
Resumo: A Educação Matemática destaca a Resolução de Problemas como uma das atuais 
tendências metodológicas. Este artigo tem a finalidade de apresentar a fundamentação teórica 
que auxiliou o trabalho, o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, 
estudando e aplicando a Resolução de Problemas proposta por Allevato e Onuchic. Utilizou-se 
uma abordagem diferenciada para Razão, Proporção e Regra de Três Simples. O projeto foi 
desenvolvido em um 7º ano do período vespertino no Colégio Estadual Profª. Leonor Castellano 
no Município de Barracão, Núcleo Regional de Francisco Beltrão, com a intenção de oferecer aos 
alunos uma possibilidade de unir a teoria à prática, a Resolução de Problemas e questões do dia 
a dia, aplicando sua capacidade de enfrentar situações mais complexas, ajudando-os a estruturar 
o pensamento e o raciocínio. O projeto foi desenvolvido no ano de 2014 com uma turma de 23 
alunos. Durante a implementação, o conteúdo foi introduzido por meio de um problema gerador 
que despertasse o interesse dos educandos para a aprendizagem e, na medida em que os 
mesmos foram assimilando o problema com os cálculos e procedimentos utilizados na sua 
resolução, foram oferecidos elementos novos, problemas mais desafiadores, sempre de forma 
gradativa, respeitando o nível de aprendizagem da turma. A avaliação foi uma sequência do 
aprendizado, integrada ao ensino realizado por meio da Resolução de Problemas, acompanhando 
o crescimento do aluno e norteando o trabalho do professor.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLAUDIA ADRIANA ZANINI 
Orientador: ARLENI ELISE SELLA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A metodologia da Resolução de Problemas: Uma proposta de estudo envolvendo razão, 
proporção e regra de três nos anos finais do ensino fundamental
Tema: Tendências em Educação Matemática – Resolução de Problemas
Palavras-chave: Resolução de Problemas; Educação Matemática; Razão; Proporção; Regra de 
Três.
Resumo: Esta Unidade Didática se justifica a partir da utilização da metodologia da Resolução de 
Problemas, a qual nos permitirá utilizar uma abordagem diferenciada para tópicos específicos tais 
como: Razão, Proporção e Regra de Três Simples no 7º ano do período vespertino Colégio 
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Estadual Profª. Leonor Castellano no Município de Barracão, Núcleo Regional de Francisco 
Beltrão. Tem a intenção de oferecer aos alunos uma possibilidade de unir a teoria à prática, 
utilizando-se do seu pensamento lógico na resolução de problemas e questões do dia a dia, 
melhorando sua capacidade de enfrentar situações mais complexas, ajudando-os a estruturar o 
pensamento e o raciocínio. Durante a implementação o conteúdo será introduzido por meio de um 
problema gerador que desperte o interesse dos educandos para a aprendizagem, e na medida em 
que os mesmos vão assimilando o problema com os cálculos e procedimentos utilizados na sua 
resolução, serão oferecidos elementos novos, problemas mais desafiadores, sempre de forma 
gradativa, respeitando o nível de aprendizagem da turma. A avaliação é uma sequência do 
aprendizado, integrada ao ensino a ser realizado por meio da Resolução de Problemas, 
acompanhando o crescimento do aluno e norteando o trabalho do professor.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLAUDIA PIMENTEL TRAMONTIN 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O que o “número das letras” revela sobre a função do 1º Grau?
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Número das letras; conceitos; criatividade e raciocínio.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma experiência de um 
trabalho sobre envolvendo a função do 1º grau principalmente com turmas do 9º ano do Ensino 
Fundamental onde percebo a necessidade desse conhecimento significativo, sabendo da 
importância desses conceitos que vem a dar ferramentas para que o aluno possa perceber no uso 
do dia a dia. Este trabalho visa mostrar ao aluno as diversas formas de resolver uma função. 
Geralmente o aluno encontra várias situações na hora de resolver um problema de álgebra, onde 
se faz necessário escolher a melhor opção de cálculo, procurando analisar, compreender, 
verificar, qual é a melhor opção para ele num determinado momento. Deve-se lembrar que em 
muitos casos, eles não se preocupam com as informações dadas no problema ou no exercício no 
momento da leitura. O maior desafio é fazer com que os nossos alunos aprendam a ter o seu 
próprio raciocínio e transformem toda informação recebida em conhecimento. As atividades foram 
desenvolvidas através de pesquisas, sobre assuntos do cotidiano envolvendo conhecimentos 
sobre o tema função do 1º grau, que transmitiram informações necessárias para a sua 
apropriação e no desenvolvimento centrado na realidade dos alunos. Garantindo assim o 
interesse e a curiosidade dos alunos, utilizando vários jogos, atividades lúdicas e situações 
problemas o mais próximo possível da realidade deles. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLAUDIA PIMENTEL TRAMONTIN 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O que o “número das letras” revela sobre a função do 1º Grau?
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Número das letras; Conceitos; Criatividade e Raciocínio.
Resumo: Resolvi elaborar esse projeto envolvendo a função do 1º grau principalmente com 
turmas do 9º ano do Ensino Fundamental onde percebo a necessidade desse conhecimento 
significativo, sabendo da importância desses conceitos que vem a dar ferramentas para que o 
aluno possa perceber no uso do dia a dia. Este projeto visa trabalhar mostrando ao aluno as 
diversas formas de resolver uma função. Geralmente o aluno encontra várias situações na hora 
de resolver um problema de álgebra, onde se faz necessário escolher a melhor opção de cálculo, 
procurando analisar, compreender, verificar, qual é a melhor opção para ele num determinado 
momento. Deve-se lembrar que em muitos casos, eles não se preocupam com as informações 
dadas no problema ou no exercício no momento da leitura. O maior desafio é fazer com que os 
nossos alunos aprendam a ter o seu próprio raciocínio e transformem toda informação recebida 
em conhecimento. As atividades serão desenvolvidas através de pesquisas, sobre assuntos do 
cotidiano e que envolvem conhecimentos sobre o tema função do 1º grau, que transmitam as 
informações necessárias para a sua apropriação e para o desenvolvimento centrado na realidade 
dos alunos. Procurar garantir o interesse e a curiosidade dos alunos, utilizando vários jogos, 
atividades lúdicas e situações problemas o mais próximo possível da realidade deles. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLAUDIA REGINA BRAIT WOLFF 
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Possibilidades de Investigações Matemáticas Relacionadas ao Uso do Software Geogebra 
na Geometria
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Matemática. Geometria. Geogebra. Problemas de Investigação.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar a metodologia usada na construção de 
conceitos de geométricos por meio do software Geogebra. O estudo foi desenvolvido no Colégio 
Estadual Hugo Simas – Ensino Fundamental e Médio, no município de Londrina (PR) como parte 
da conclusão do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), que integra as escolas e as 
instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná, com a participação dos alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental. As atividades propostas foram elaboradas de forma que levassem o aluno 
ao questionamento, à experimentação e à comprovação das teorias estudadas para desenvolver 
as atividades propostas através da construção de polígonos. Foi comprovada melhora significativa 
na aprendizagem, pois os recursos proporcionados pelo software facilitam a visualização e a 
experimentação. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLAUDIA REGINA BRAIT WOLFF 
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Possibilidades de Investigações Matemáticas Relacionadas ao Uso do Software Geogebra 
na Geometria
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Matemática; TIC; Geometria; Geogebra; Problemas de Investigação.
Resumo: A proposta de trabalho tem como objetivo propor a construção de conceitos de 
geometria por meio do software Geogebra. Será implementada no Colégio Estadual Hugo Simas 
– Ensino Fundamental e Médio, no município de Londrina (PR), com os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental. Os objetivos estão pautados nos pressupostos bibliográficos e nos estudos 
sobre o uso da Geometria com o uso do software Geogebra, proporcionando ao professor PDE 
um aprofundamento teórico e metodológico. Os conteúdos serão propostos por meio de 
atividades que envolvam problemas de investigações e construções de polígonos, usando pontos, 
retas, planos, posições relativas entre retas, ângulos, perímetros e áreas com o uso desse 
software. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLAUDIA URSULA BOCHANOSKI MARTINHO 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Estratégia de Ensino: Matematizando a Realidade e o Imaginável 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Pensamento Algébrico; Educação Matemática Realística; Resolução de 
Problemas; EJA
Resumo: Esta unidade Didática Pedagógica propõe tarefas na perspectiva da Educação 
Matemática Realística, focando o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos. O 
desenrolar das aulas devem conduzir os estudantes à “re-inventar” a matemática realizando as 
tarefas propostas . Isto significa que, na Educação Matemática, o foco não deve estar na 
Matemática como um sistema fechado, mas na atividade e no processo de matematização. Assim 
sendo nesse contexto o professor propicia um ambiente de aprendizagem em que os alunos 
observem regularidades, estabeleça padrões e cheguem a generalização, com a intenção de 
fazê-los matematizar. Esse trabalho é composto por seis tarefas distribuídas em três fases 
destinadas aos alunos da EJA, no sentido de colaborar para a formação de cidadãos construtivos, 
comprometidos, críticos e reflexivos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLAUDIA URSULA BOCHANOSKI MARTINHO 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégia de Ensino: Matematizando a Realidade e o Imaginável 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Pensamento Algébrico; Educação Matemática Realística; Resolução de 
Problemas; EJA
Resumo: Esta unidade Didática Pedagógica propõe tarefas na perspectiva da Educação 
Matemática Realística, proporcionando um ambiente de aprendizagem em que os alunos 
observem regularidades, estabeleçam padrões e cheguem a generalização, com a intenção de 
fazê-los matematizar. Ela é composta por 6 tarefas distribuídas em 3 fases e está destinada a 
alunos da EJA.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLAUDIRENI APARECIDA BARBON 
Orientador: SEBASTIAO GERALDO BARBOSA - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Aplicação da Matemática Financeira na Economia Doméstica para Eja
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira; Economia Doméstica; Consumismo; Modelagem 
Matemática
Resumo: Este artigo é resultado da implementação do projeto “Aplicação da Matemática 
Financeira na Economia Doméstica para EJA” e foi desenvolvido junto aos alunos do Ensino 
Médio do CEEBJA de Paranavaí, sendo um pré-requisito do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE). Este trabalho teve como objetivo principal propor e oferecer uma tendência 
metodológica diferenciada através da Modelagem Matemática capaz de inovar a prática 
pedagógica em relação à matemática financeira, instrumentalizando os alunos da EJA para que 
possam analisar criticamente e agir corretamente diante das operações financeiras que fazem uso 
diariamente. Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas problematizações e 
investigações sobre o tema escolhido, envolvendo situações reais vivenciadas pelos alunos. Os 
resultados obtidos na implementação desta proposta foram satisfatórios, evidenciando a 
importância dos alunos terem conhecimentos básicos de matemática financeira, para que os 
mesmos possam planejar e administrar seus orçamentos domésticos e de suas famílias com mais 
eficiência e segurança.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLAUDIRENI APARECIDA BARBON 
Orientador: SEBASTIAO GERALDO BARBOSA - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aplicação da Matemática Financeira na Economia Doméstica para Eja
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira; Economia Doméstica; Consumismo; Modelagem 
Matemática
Resumo: Na sociedade atual, a falta de planejamento econômico e o consumismo estão se 
tornando algo comum, uma vez que pessoas de diversas classes sociais que antes não tinham, 
agora têm grande facilidade em adquirir cartões de créditos, obterem empréstimos e 
financiamentos oferecidos por estabelecimentos comerciais e instituições financeiras. Estas 
situações evidenciam a necessidade e a importância do conteúdo de matemática financeira para 
que os alunos e suas famílias possam administrar seus orçamentos domésticos com mais 
eficiência. Com base nisto, este material didático tem como objetivo geral oferecer uma tendência 
metodológica diferenciada através da Modelagem Matemática capaz de inovar a prática 
pedagógica em relação à matemática financeira, instrumentalizando os alunos da EJA para que 
possam analisar criticamente e agir corretamente diante das operações financeiras que fazem 
uso, diariamente. A proposta será aplicada aos alunos do ensino médio do CEEBJA de Paranavaí, 
e para o desenvolvimento desta unidade didática será utilizada problematizações e investigações 
sobre o tema escolhido, envolvendo situações reais vivenciadas por eles. Desta maneira, espera-
se que por meio das atividades a serem desenvolvidas nessa unidade didática, o aluno seja 
sensibilizado a perceber a importância e a necessidade da matemática financeira na 
administração do orçamento doméstico, seu e de sua família.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLEIDE REGINA BOSETTI 
Orientador: ADRIANO MACHADO - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Hipertensão,o inimigo oculto: Uma proposta para trabalhar o conteúdo de estatística 
através da modelagem matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: modelagem matematica; estatística;hipertensão
Resumo: Muitas pesquisas são desenvolvidas nas questões de ensino e aprendizagem da 
matemática. Neste trabalho será abordado a modelagem matemática, que é apontada como uma 
alternativa pedagógica para o ensino da matemática. Pois nesta perspectiva o aluno tem a 
oportunidade de experimentar, modelar, testar, analisar situações e tomar decisões. As atividades 
serão desenvolvidas em uma turma do terceiro ano do ensino médio noturno do Colégio Estadual 
Osório Duque Estrada do município de Diamante do Sul. O tema a ser trabalhado será 
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hipertensão. Ao tratar o tema hipertensão suas causas e consequências, deseja-se contribuir para 
a compreensão dos conteúdos de estatística, fazendo suas aplicações, leitura e análise dos 
dados obtidos. Despertando o interesse dos alunos pelo conteúdo matemático e também por 
questões relacionadas aos problemas de saúde, causados pela hipertensão, gerando reflexões, 
tornando as aulas de matemática como um instrumento de questionamento de situações reais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLEIDE REGINA BOSETTI 
Orientador: ADRIANO MACHADO - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Hipertensão,o inimigo oculto: Uma proposta para trabalhar o conteúdo de estatística 
através da modelagem matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: modelagem matematica; estatística;hipertensão
Resumo: Muitas pesquisas são desenvolvidas nas questões de ensino e aprendizagem da 
matemática. Neste trabalho será abordado a modelagem matemática, que é apontada como uma 
alternativa pedagógica para o ensino da matemática. Pois nesta perspectiva o aluno tem a 
oportunidade de experimentar, modelar, testar, analisar situações e tomar decisões. As atividades 
serão desenvolvidas em uma turma do terceiro ano do ensino médio noturno do Colégio Estadual 
Osório Duque Estrada do município de Diamante do Sul. O tema a ser trabalhado será 
hipertensão. Ao tratar o tema hipertensão suas causas e consequências, deseja-se contribuir para 
a compreensão dos conteúdos de estatística, fazendo suas aplicações, leitura e análise dos 
dados obtidos. Despertando o interesse dos alunos pelo conteúdo matemático e também por 
questões relacionadas aos problemas de saúde, causados pela hipertensão, gerando reflexões, 
tornando as aulas de matemática como um instrumento de questionamento de situações reais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLEUZA TERESINHA DOBLER 
Orientador: Susimeire Vivien Rosotti de Andrade - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Organização de Canteiros Para Horta Escolar A Partir de Formas Geométricas
Tema: Tendências Metodológicas no Estudo da Geometria
Palavras-chave: Geometria; Horta Escolar; Escola do Campo; Ensino Exploratório.
Resumo: O presente artigo refere-se ao trabalho que foi desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) do Governo do Estado do Paraná. Tendo como objetivo 
analisar as contribuições dos conceitos de geometria no processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos do 7º ano, de acordo com os princípios do ensino exploratório, no qual o professor 
possibilita situações em que haja a exploração por parte do aluno, o que não implica que 
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necessariamente a aprendizagem decorre apenas dela, mas sim de todo o trabalho que tem como 
foco a participação efetiva do aluno. Assim, com a prática na horta escolar e o cultivo de hortaliças 
pode ser um valioso instrumento educativo, pois trata do contato com a terra, do preparo dos 
canteiros e da descoberta de inúmeras formas de vida que ali existem e convivem. Os conteúdos 
de perímetro, área e ângulos serão aplicados com maior significado colaborando para a 
visualização da geometria, muito além do simples entendimento por relações abstratas entre 
fórmulas e grandezas. Dessa forma, demonstra-se uma percepção concreta quanto à aplicação 
do tema “geometria\" para sua formação, associando o conhecimento escolar com seu dia a dia. 
Além de ter o propósito de incentivar os estudantes que fazem parte de pequenas propriedades 
rurais a produzir alimentos para subsistência, favorecendo a sua permanência no campo e 
também suprir a necessidade da merenda escolar. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CLEUZA TERESINHA DOBLER 
Orientador: Susimeire Vivien Rosotti de Andrade - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ORGANIZAÇÃO DE CANTEIROS PARA HORTA ESCOLAR A PARTIR DE FORMAS 
GEOMÉTRICAS
Tema: Tendências Metodológicas no Estudo da Geometria
Palavras-chave: Geometria; Horta Escolar; Educação do Campo
Resumo: Analisar as contribuições no processo de ensino aprendizagem, dos alunos do 7º ano, 
dos conceitos de geometria de acordo com os princípios da Etnomatemática, com a prática na 
horta escolar e na construção dos canteiros. O cultivo de hortaliças pode ser um valioso 
instrumento educativo, pois o contato com a terra, o preparo dos canteiros e a descoberta de 
inúmeras formas de vida que ali existem e convivem. Os conteúdos de perímetro, área e ângulos 
serão aplicados com maior significado, colaborando para a visualização da geometria muito além 
do simples entendimento por relações abstratas entre fórmulas e grandezas, demonstrando uma 
percepção concreta quanto à aplicação do tema “geometria” para sua formação e buscando 
associar o conhecimento escolar com seu dia a dia e também tem o propósito de incentivar os 
estudantes que fazem parte de pequenas propriedades rurais a produzir alimentos para 
subsistência, favorecendo a sua permanência no campo, além de suprir a necessidade da 
merenda escolar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CRISTIANE STRAIOTO DINIZ
Orientador: Margio Cezar Loss Klock - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A APRENDIZAGEM COLABORATIVA: um estudo com a ferramenta wiki na sala de apoio 
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no ensino fundamental
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: aprendizagem colaborativa; sala de apoio; wiki
Resumo: As tecnologias presentes na sociedade influenciam os modos de ensinar e aprender. 
Neste artigo propõe-se descrever a implementação do projeto de intervenção pedagógica do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, por meio da utilização dos recursos 
tecnológicos disponíveis na escola com alunos da sala de apoio do Ensino Fundamental do C E 
Maria Pereira Martins. Para tanto, foi criada coletivamente uma página Wiki, que é uma 
ferramenta de criação de páginas na internet, com materiais selecionados pelos alunos a respeito 
de conteúdos de matemática, objetivando a criação de um ambiente de troca, promovendo a 
interação e colaboração entre sujeitos, isto é, promovendo uma aprendizagem colaborativa. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: CRISTIANE STRAIOTO DINIZ
Orientador: Margio Cezar Loss Klock - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Aprendizagem Colaborativa: um estudo com a ferramenta Wiki na sala de apoio do 9º 
ano do ensino fundamental
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: aprendizagem colaborativa, wiki, sala de apoio
Resumo: Este material didático é destinado a professores de Matemática e alunos da sala de 
apoio do 9º ano do Ensino Fundamental para o trabalho com conteúdos de matemática a serem 
postados de forma colaborativa em uma página Wiki. Trata-se de um tutorial com passo a passo 
para a utilização dos principais recursos da ferramenta Wiki, tais como a inserção de textos, 
vídeos, imagens na página. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DAISY APARECIDA RODRIGUES SALES 
Orientador: Sonia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A superação da dificuldade em aprender a operação da divisão
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Divisão, aprendizagem, ensino fundamental, operações inversas
Resumo: A implementação será iniciada com a apresentação de um vídeo do youtube “A história 
da matemática”. Será feito um questionário para avaliar o conhecimento. Nesta unidade será 
trabalhado a história da matemática. O objetivo desta unidade será, levantar dados sobre o 
conhecimento dos alunos com relação a operação da divisão . Questinamento sobre história da 
matemática, para o público direcionado que é o 6º ano A. E serão produzidos materiais como: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_mat_artigo_daisy_aparecida_rodrigues_sales.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_mat_pdp_cristiane_straioto_diniz.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_mat_pdp_cristiane_straioto_diniz.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_ufpr_mat_artigo_cristiane_straioto_diniz.pdf


pequenas histórias, frases sobre a matemática. Objetivo da Unidade: Identificar o conhecimento 
das operações matemáticas de adição, subtração e multiplicação. Nesta unidade será trabalhado 
a continuação da história da matemática. Questinamento sobre história da matemática. Será feito 
uma conscientização com os alunos mostrando aos mesmos, situações diárias, onde a 
matemática é usada e muitas vezes sem perceber, fazendo uma compra por exemplo, pagando , 
recebendo, sempre fazendo cálculos matemáticos, até na hora do recreio se precisa da divisão, 
dividir equipes para se jogar por exemplo. Objetivo da Unidade: Apresentar para os aluno o 
algorítmo da divisão. Aplicar atividades com os alunos para verificar a aprendizagem do conteúdo 
da divisão.

DISCIPLINA / ÁREA:  MATEMÁTICA

Professor PDE:  DAISY APARECIDA RODRIGUES SALES
Orientador:  Sonia Regina Merege -  IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A superação da dificuldade em aprender a operação da divisão
Tema:  Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Divisão, aprendizagem, ensino fundamental, operações inversas
Resumo: A implementação será iniciada com a apresentação de um vídeo do youtube “A história 
da matemática”.  Será feito um questionário  para avaliar  o conhecimento.  Nesta unidade será 
trabalhado a  história  da  matemática.  O objetivo  desta  unidade será,  levantar  dados  sobre  o 
conhecimento dos alunos com relação a operação da divisão . Questinamento sobre história da 
matemática, para o público direcionado que é o 6º ano A. E serão produzidos materiais como: 
pequenas histórias, frases sobre a matemática. Objetivo da Unidade: Identificar o conhecimento 
das operações matemáticas de adição, subtração e multiplicação. Nesta unidade será trabalhado 
a continuação da história da matemática. Questinamento sobre história da matemática. Será feito 
uma  conscientização  com  os  alunos  mostrando  aos  mesmos,  situações  diárias,  onde  a 
matemática é usada e muitas vezes sem perceber, fazendo uma compra por exemplo, pagando ,  
recebendo, sempre fazendo cálculos matemáticos, até na hora do recreio se precisa da divisão,  
dividir  equipes para  se jogar  por  exemplo.  Objetivo da Unidade:  Apresentar  para os  aluno o 
algorítmo da divisão. Aplicar atividades com os alunos para verificar a aprendizagem do conteúdo 
da divisão.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DAISY LUCI REGIANI BUENO
Orientador: Nelma Sgarbosa Roman de Araujo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Aprendendo em que situações usa-se o ponto estudado na Geometria Analítica
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria Analítica; GeoGebra; Jogos.
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Resumo: Este artigo contempla as reflexões, aplicações e resultados obtidos pela implementação 
do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED). O projeto foi implementado em 
uma turma de 3.º ano do Ensino Médio, no período noturno, do Colégio Estadual Alberico 
Marques da Silva –EFMPM, no 1.º semestre de 2014. O objetivo principal foi estimular os alunos 
a perceberem a importância de compreender efetivamente os conceitos envolvidos quando se 
estuda o conteúdo o ponto, da Geometria Analítica, de forma diferenciada. Este estudo foi 
relevante considerando a experiência da professora em trabalhar todos os anos com o Ensino 
Médio e a percepção da dificuldade apresentada pelos alunos no momento da elaboração desse 
conceito e de sua utilização em situações do dia a dia. Para sua efetivação foi proposta a 
utilização do software GeoGebra, de alguns jogos e atividades diversificadas como recursos 
auxiliares à compreensão dos conteúdos. O processo avaliativo aconteceu durante toda a 
implementação e os resultados obtidos foram satisfatórios, de acordo com o proposto e o 
esperado, ou seja, a aprendizagem se efetivou quando se utilizou os recursos propostos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DAISY LUCI REGIANI BUENO
Orientador: Nelma Sgarbosa Roman de Araujo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aprendendo em que situações pode-se usar O Ponto estudado na Geometria Analítica
Tema: Tendencia Metodologica em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria Analítica; GeoGebra; Jogos
Resumo: A Unidade Didática apresentada foi idealizada para ser implementada no 3.º ano do 
Ensino Médio no Colégio Estadual Alberico Marques da Silva, cidade de Santa Isabel do Ivaí, 
Paraná. Tem como objetivo geral estimular os alunos a perceberem a importância de 
compreender efetivamente os conceitos envolvidos quando se estuda o conteúdo O Ponto, da 
Geometria Analítica. Justifica-se pela dificuldade apresentada pelos alunos na construção deste 
conceito matemático e de sua utilização no dia-a-dia. Pretende-se utilizar os laboratórios de 
informática disponíveis na escola para realização de pesquisas pelos alunos e também para 
estudos da Geometria Analítica com uso do software GeoGebra. Também será utilizada a sala de 
aula da turma, onde haverá aulas expositivo-dialogadas, com a retomada de alguns conteúdos 
estudados anteriormente (que serão necessários) e a apresentação e discussão da 
fundamentação teórica do conteúdo propriamente dito. Com o objetivo de proporcionar o 
desenvolvimento e a aplicação dos conceitos de coordenadas cartesianas e também o 
desenvolvimento da memória e do raciocínio, pretende-se utilizar os jogos Caminho Correto, 
Campo Minado e Batalha Naval. A avaliação acontecerá em todo o processo, ou seja, durante as 
participações nas aulas, a realização dos jogos, a utilização do GeoGebra e as atividades 
diversificadas. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DALVA APARECIDA BORGES MARTINS 
Orientador: Joao Henrique Lorin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: PILHAS E BATERIAS, USO E DESCARTE: UMA ABORDAGEM VOLTADA PARA O 
ENSINO DA MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Contextualização; Meio ambiente
Resumo: Este trabalho é resultado de uma investigação decorrente de um projeto ligado ao 
Programa PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional). Nosso objetivo é apresentar os 
resultados de uma abordagem a respeito do descarte não adequado de pilhas e baterias à luz da 
Modelagem Matemática. Para realização desse estudo foi proporcionados aos alunos atividades 
interdisciplinares, com o intuito de estimulara assimilação crítica do conteúdo buscando uma 
conexão entre a matemática escolar e a matemática fora do contexto escolar, organizadas e 
exploradas de acordo com o proposto nas Diretrizes Curriculares da educação Básica – 
Matemática. A aplicação do projeto ocorreu em 32 horas-aulas, com alunos do 7º ano do Ensino 
Fundamental. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DALVA APARECIDA BORGES MARTINS 
Orientador: Joao Henrique Lorin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: USANDO MODELAGEM MATEMÁTICA PARA DISCUTIR O USO E O DESCARTE DE 
PILHAS E BATERIAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Contextualização; Meio ambiente
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem por objetivo abordar a temática do descarte de pilhas e 
baterias por meio da Modelagem Matemática, uma vez que esta possibilita “[...] indagar e/ou 
investigar, por meio da matemática, situações oriundas de outras áreas da realidade”. Deste 
modo, considerando o alto número de baterias utilizadas nos mais diversos aparelhos eletrônicos, 
e que na maioria dos casos, a destinação final destas não são em locais próprios, propomos um 
estudo abordando essa questão, utilizando a modelagem Matemática para reelaborar e 
(re)interpretar o assunto numa linguagem matemática.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DANIELE REGINA PENTEADO GOMES
Orientador: Abdala Mohamed Saleh - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ENSINO MÉDIO: Explorando o 
Espaço Escolar
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Básica; Ensino Médio; Resolução de Problemas; Educação 
Matemática. 
Resumo: Este artigo relata o nosso trabalho no contexto do Programa de Desenvolvimento da 
Educação – PDE, que ocorreu nos anos de 2013 e 2014, numa parceria entre a Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná – SEED, e a Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG. 
Inicialmente, foi proposto o Projeto de Intervenção Pedagógico e na sequência elaborado o 
Material Pedagógico, os quais foram discutidos com outros professores no Grupo de Trabalho em 
Rede (GTR) e posteriormente ocorreu a implementação na escola. A proposta do trabalho 
desenvolvido se justifica devido a grande dificuldade que os alunos do Ensino Médio apresentam 
em matemática, como consequência da lacuna existente nos conteúdos básicos estudados no 
Ensino Fundamental. O principal objetivo das ações executadas é que a partir da exploração do 
Espaço Escolar foram propostos problemas matemáticos que levaram os alunos a resgatar 
conteúdos básicos de matemática aprendidos nas séries anteriores. A metodologia utilizada 
consistiu na Resolução de Problemas, onde os alunos tiveram a oportunidade de explorar 
situações cotidianas que elevaram o nível de conhecimento matemático, até chegar ao mínimo 
necessário para entender os conteúdos do Ensino Médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DANIELE REGINA PENTEADO GOMES
Orientador: Abdala Mohamed Saleh - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ENSINO MÉDIO: Explorando o 
espaço escolar
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. ESPAÇO ESCOLAR. ENSINO MÉDIO. 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA.
Resumo: A proposta desta Unidade Didática se justifica devido a grande dificuldade que os 
alunos do Ensino Médio apresentam em matemática, como consequência da lacuna existente nos 
conteúdos básicos estudados no Ensino Fundamental. O principal objetivo deste material didático 
é que a partir da exploração do Espaço Escolar sejam propostos problemas matemáticos que 
levem os alunos a resgatar conteúdos básicos de matemática aprendidos nas séries anteriores. A 
metodologia a ser utilizada consiste na Resolução de Problemas, onde os alunos poderão 
explorar situações que elevem o nível de conhecimento matemático, até chegar ao mínimo 
necessário para entender os conteúdos do Ensino Médio.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DARENI PORTELA DE OLIVEIRA 
Orientador: NILTON ROBERTO CREMASCO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A Matemática Financeira e o Cotidiano do Aluno do Ensino Médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Contextualizada. Matemática Financeira. Teoria e Prática. 
Resumo: A Educação Financeira é um tema relevante em nossa sociedade e a escola tem um 
importante papel a ser desempenhado na formação financeira dos alunos. Diante deste contexto, 
este artigo procura apresentar metodologias e práticas pedagógicas diferenciadas para se ensinar 
a matemática financeira, relacionando teorias e práticas, contribuindo assim para a melhoria do 
ensino da matemática financeira, ou seja, realçando formas que realmente despertem o interesse 
e apresentem significado aos alunos. A matemática, e em especial a matemática financeira, não 
pode continuar descontextualizada da realidade dos nossos alunos, então este artigo tem como 
objetivo reconhecer a importância da matemática financeira e utilizar situações do cotidiano, para 
estudo e aplicação. Nos encontros realizados com professores, ficou claro que a matemática 
financeira contextualizada leva o aluno a interessar mais pelas aulas e assim aprendem com mais 
facilidade. Nesses encontros os professores elaboraram textos sobre o assunto e após a análise 
desses textos que em sua maioria, foi relatado à importância de se fazer a ligação da teoria com a 
prática, ou seja, com a realidade do aluno. Os professores sentem a necessidade de encontrar 
caminhos de superação da aprendizagem mecânica da matemática financeira, deixando de 
apresentar apenas a resolução de exercícios com pouca significação envolvendo conteúdos 
abstratos, mas sim relacionar a teoria com a prática, melhorando assim o desempenho de suas 
aulas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DARENI PORTELA DE OLIVEIRA 
Orientador: NILTON ROBERTO CREMASCO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Matemática Financeira e o cotidiano do aluno do ensino médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira; Contextualização; Aplicação do Conhecimento.
Resumo: O material didático aborda a Matemática Financeira como um grande potencial não 
apenas do ponto de vista da formação financeira como também para a formação matemática dos 
alunos, podendo contribuir para o desenvolvimento de cidadãos mais comprometidos com o seu 
cotidiano. Contém uma fundamentação teórica com indicação de autores, objetivando auxiliar o 
professor da disciplina de Matemática a conciliar a teoria e a prática, levando em conta o cotidiano 
do aluno. Diante disso, cabem aos professores desenvolver um trabalho visando um ensino mais 
eficaz de Matemática Financeira. Essa abordagem deve, de fato, preparar os alunos para tomar 
decisões e resolver situações práticas e reais que se apresentam em seu cotidiano. A partir desta 
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situação necessitamos de leituras, reflexões, discussões e relatos das vivências dos professores 
e assim juntos encontrarmos soluções. Não se tratando de um guia apresentando passos a serem 
seguidos, mas um ensaio de abordar a nossa pesquisa de profissionais atuantes na Educação 
Básica, sinalizando a possibilidade de tratar a Educação Financeira no currículo de Matemática de 
forma diferenciada, envolvendo o dia a dia dos alunos, tornando as aulas mais interessantes, 
motivadoras e desafiadoras, onde o aluno possa construir o seu conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DAYSE ANNE DALMAGRO MINATO 
Orientador: Rosangela Villwock - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O Ensino da Geometria Espacial através da Modelagem Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino da Matemática, Formas Geométricas Espaciais, Embalagens.
Resumo: Este trabalho apresenta o resultado da Implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica realizada na Escola Estadual do Campo Castelo Branco – Ensino Fundamental, no 
município de Pérola D Oeste – PR. Teve como principal objetivo fazer uma abordagem sobre o 
Ensino da Geometria Espacial através da Tendência Metodológica Modelagem Matemática, 
utilizando-se das embalagens como meio concreto para a visualização, manipulação, observação 
e identificação das formas geométricas. Buscou-se, uma metodologia que teve como pressuposto 
a problematização de situações do cotidiano do educando, possibilitando-os a intervir nos 
problemas reais do meio em que vivem. A opção pela Modelagem Matemática como metodologia 
de ensino ocorreu devido ao seu caráter transformador, na qual o aluno participa do processo de 
aprendizagem, desempenhando um papel importante e ativo na construção do seu conhecimento. 
Esta estratégia metodológica foi utilizada como uma forma de estimular nos alunos a capacidade 
de reflexão e assimilação do conteúdo, diante da necessidade de melhorar o ensino e 
aprendizagem de Matemática. O conteúdo Geometria Espacial foi trabalhado de maneira 
contextualizada com a realidade do aluno, para situar o conhecimento científico em práticas 
sociais vividas, com o intuito de mostrar caminhos que favoreçam o entendimento das 
propriedades geométricas. Desenvolvido por meio da construção dos sólidos geométricos e da 
resolução de problemas, mas também com o objetivo de estimular nos alunos a capacidade de 
analisar, refletir, compreender e tomar decisões nas situações apresentadas de maneira 
consciente, justa e responsável.Como resultado alcançado com a realização desta 
Implementação pode-se dizer que houve uma expressiva melhora na aprendizagem dos 
conteúdos referentes à Geometria Espacial. Abordada por meio da Tendência Metodológica 
Modelagem Matemática, despertou nos alunos o interesse, e a vontade de ir em busca do 
conhecimento, contribuindo assim para a construção da autonomia intelectual e para uma 
formação orientada na busca de soluções para as questões práticas da vida cotidiana, 
evidenciando-se a apropriação do conteúdo de forma produtiva e significativa. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DAYSE ANNE DALMAGRO MINATO 
Orientador: Rosangela Villwock - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ensino da Geometria Espacial através da Modelagem Matemática.
Tema: Tendencias Metodologicas em Educaçao Matematica 
Palavras-chave: Modelagem Mtematica; Geometria Espacial; Embalagens
Resumo: A geometria está presente em diversas formas no mundo, basta olharmos ao redor e 
observarmos as mais variadas formas geométricas. Por ter muitas aplicações no nosso dia a dia 
justifica-se seu trabalho na escola. Apesar disto, observa-se que a forma como a geometria esta 
sendo trabalhada nas escolas apresenta vários problemas em seu ensino e aprendizagem. Muitas 
vezes, seu ensino é sustentado pela memorização de fórmulas algébricas, cálculos mecânicos e 
repetitivos, e, na maioria das vezes, padronizados e sem significado algum para o aluno. Essa 
prática, segundo as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, não vem alcançando resultados 
positivos e não está atingindo os objetivos da educação matemática que busca formar alunos 
críticos, autônomos e atuantes na sociedade. Diante desta abordagem, ocorre a necessidade de 
uma procura por métodos inovadores capazes de melhorar o ensino e aprendizagem de 
matemática, resgatando a geometria como uma área fundamental da matemática. Por meio da 
Modelagem Matemática, neste estudo buscar-se-á novos conhecimentos e práticas pedagógicas 
que ajudem a romper estes velhos paradigmas e de significado ao aprender. De maneira 
contextualizada pretende-se mostrar caminhos que favoreçam a assimilação e o entendimento 
das propriedades geométricas envolvendo arte e geometria através da construção dos sólidos 
geométricos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DEBORA MARTINS DE OLIVEIRA 
Orientador: Arilda Maria Passos - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: JOGOS MATEMÁTICOS: otimizando o ensino no oitavo ano.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Jogos matemáticos. Resolução de problemas. Ensino fundamental.
Resumo: O presente artigo relata as ações realizadas pela professora PDE na implementação do 
projeto de intervenção pedagógica em uma escola no interior do Paraná, em que utiliza 
principalmente a metodologia de jogos matemáticos visando promover e maximizar os saberes 
necessários ao estudante do oitavo ano do ensino fundamental. Verificou-se que os jogos 
matemáticos reúnem inúmeros requisitos que tornam as aulas interativas e agradáveis 
desenvolvendo atitudes positivas frente aos inúmeros saberes necessários nessa fase e que 
aliados à resolução de problemas colaboram para a autonomia do aluno estimulando o 
desenvolvimento do raciocínio lógico na resolução de problemas. Dentre as atividades colocadas 
em prática, destacam-se os jogos envolvendo potências e raízes e os jogos elaborados pela 
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professora intitulados como Jogo dos números reais e o Jogo Uma aventura de bicicleta; incluindo 
a demonstração de resultados desta proposta. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DEBORA MARTINS DE OLIVEIRA 
Orientador: Arilda Maria Passos - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos Matemáticos: otimizando o ensino no 8º ano do ensino fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Jogos matemáticos. Resolução de problemas.
Resumo: A presente produção didática tem como principal objetivo utilizar a metodologia de jogos 
matemáticos para garantir e maximizar saberes necessários ao estudante do oitavo ano e em 
consonância com as propostas de ensino previstas nas diretrizes curriculares estaduais. Os jogos 
matemáticos nesse nível de ensino e na idade em que a maioria dos nossos alunos se encontra, 
pode ser uma excelente proposta, pois reúne inúmeros requisitos que não só tornará as aulas 
interativas, mas que de forma mais agradável desenvolverá no nosso aluno atitudes positivas 
frente aos inúmeros saberes necessários nessa fase.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DELMA DE OLIVEIRA PAPST 
Orientador: Paulo Laerte Natti - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Ensino e Aprendizagem de Porcentagem via Resolução de Problemas do Cotidiano
Tema: Ensino e Aprendizagem de Porcentagem via Resolução de Problemas do Cotidiano
Palavras-chave: Ensino da Matemática; Resolução de Problemas; Modelagem Matemática; 
Matemática Financeira; Porcentagem.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo possibilitar aos educandos o relacionamento 
entre as situações do cotidiano e a resolução de problemas que envolvem porcentagem, sendo 
parte da pesquisa do Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria do Estado do 
Paraná, PDE/2013.Ele tem por objetivo relatar uma experiência didática desenvolvida com os 
alunos do 8º (oitavo) ano do Colégio Estadual Barão do Cerro Azul – Ensino Fundamental e 
Médio, situado no município de Ivaiporã, Paraná. No projeto foram utilizadas as metodologias de 
Resolução de Problemas e Modelagem Matemática como estratégias de ensino e aprendizagem. 
O objeto central do trabalho desenvolvido foi a aprendizagem de conteúdos de Matemática 
Financeira, em especial, de porcentagem e juros.A intervenção pedagógica consistiu de 
atividades, entre as quais destacamos: aulas teóricas e práticas de Matemática Financeira, 
visitação ao comércio local, elaboração de uma cartilha sobre o consumo responsável. Como 
resultados do projeto, verificou-se que houve a uma melhora significativa no conhecimento dos 
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educandos referentes ao cálculo das porcentagens no cotidiano, assim como verificou uma 
ampliação contínua no interesse pelo reconhecimento da importância da pesquisa de preço e pelo 
consumo responsável.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DELMA DE OLIVEIRA PAPST 
Orientador: Paulo Laerte Natti - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ensino e Aprendizagem de Porcentagem via Resolução de Problemas do Cotidiano
Tema: Modelagem da Matemática
Palavras-chave: Ensino da Matemática. Resolução de Problemas. Modelagem Matemática. 
Matemática Financeira. Porcentagem.
Resumo: Esta intervenção pedagógica utilizar-se-á das metodologias de Modelagem Matemática 
e de Resolução de Problemas para oportunizar melhorias no ensino e aprendizagem de 
conteúdos de Matemática. A intervenção pedagógica e o estudo de caso serão realizados através 
das seguintes etapas: aplicação de uma atividade de porcentagem; análise dos procedimentos 
matemáticos adotados e dos resultados obtidos; aulas teóricas e práticas; trabalhos; visitação ao 
comércio para aulas práticas e desenvolvimento de campanha de consumo responsável.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DIRCE INES ROGLIN MALACARNE 
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO DOS NÚMEROS INTEIROS
Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática
Palavras-chave: Números Inteiros; Jogos; Situações Problemas
Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever a Implementação do Projeto a partir de uma 
prática pedagógica vivenciada durante alguns anos na escola em que trabalho e na mesma 
percebi que os alunos apresentam uma dificuldade no entendimento das regras que envolvem o 
conhecimento sobre os números inteiros e na utilização dos sinais + (positivo) e – (negativo) no 
cálculo das quatro operações e demais conteúdos abordados como na álgebra, expressões 
numéricas, entre outros. A utilização de jogos foi uma estratégia para abordar o conceito dos 
números inteiros e assim contribuir no desenvolvimento da aprendizagem, podendo o aluno 
construir seus conceitos matemáticos e assim desmistificar a matemática como uma disciplina 
maçante, difícil e abstrata, dando a oportunidade de compreensão que a matemática é 
indispensável em sua vida. O jogo jamais pode ser visto apenas pelo seu lado lúdico ou como 
momento de descontração e sim como uma contribuição no processo ensino-aprendizagem, 
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permitindo que o professor desenvolva aulas de forma criativa e atraente para despertar a 
curiosidade, a autonomia do aluno dando um maior significado aos conteúdos trabalhados. Assim 
o ensino dos números inteiros através de jogos estimulou a curiosidade dos alunos, promovendo 
e desenvolvendo o pensamento matemático de forma descontraída, facilitando a socialização e 
desafiando sua inteligência para encontrar soluções para os problemas trabalhados. Vale 
ressaltar também que, o jogo possibilitou uma relação mais afetiva entre professor, aluno e 
conhecimento, facilitando assim a aprendizagem dos conteúdos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DIRCE INES ROGLIN MALACARNE 
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO AUXILIANDO NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO DOS NÚMEROS INTEIROS.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Números Inteiros: Jogos; Situações Problemas.
Resumo: A partir da uma prática pedagógica vivenciada durante alguns anos percebi que os 
alunos apresentam uma dificuldade no entendimento das regras que envolvem o conhecimento 
sobre os números inteiros e na utilização dos sinais + (positivo) e – (negativo) no cálculo das 
quatro operações e demais conteúdos abordados como na álgebra, expressões numéricas, entre 
outros. A utilização de jogos para abordar os números inteiros pode contribuir no desenvolvimento 
da aprendizagem, e o aluno poderá construir seus conceitos matemáticos e assim desmistificar a 
matemática como uma disciplina maçante, difícil e abstrata, dando a oportunidade ao aluno 
compreender que a matemática é indispensável em sua vida. O jogo jamais pode ser visto apenas 
pelo seu lado lúdico ou como momento de descontração e sim como uma contribuição no 
processo ensino-aprendizagem, permitindo que o professor desenvolva aulas de forma criativa e 
atraente para despertar a curiosidade, a autonomia do aluno dando um maior significado aos 
conteúdos trabalhados. Assim o ensino dos números inteiros através de jogos poderá estimular a 
curiosidade dos alunos, promover e desenvolver o pensamento matemático de forma 
descontraída, facilitando a socialização e desafiando sua inteligência para encontrar soluções 
para os problemas trabalhados. Vale ressaltar também que, o jogo possibilita uma relação mais 
afetiva entre professor, aluno e conhecimento, facilitando assim a aprendizagem dos conteúdos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DIRLEIA LODI 
Orientador: Gabriele Granada Veleda - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Artigo

Título: Jogos na construção do conhecimento sobre as operações com números inteiros
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números inteiros; jogos; aprendizagem
Resumo: O artigo apresenta o resultado da Intervenção Pedagógica prevista pelo Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. De acordo com a Unidade Didática 
produzida em 2013, foi aplicado durante o decorrer das aulas regulares do 7° Ano do Colégio 
Estadual do Campo Rio Vermelho de União da Vitória, PR, cinco jogos na busca de auxiliar os 
alunos na construção do conhecimento sobre as operações com números inteiros. Os jogos foram 
aplicados e pode-se concluir que houve melhora na compreensão e desempenho dos alunos 
sobre o referido conceito, demonstrando-se que por meio desta metodologia é possível obter-se 
bons resultados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DIRLEIA LODI 
Orientador: Gabriele Granada Veleda - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Os jogos na construção do conhecimento sobre as operações com números inteiros
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números inteiros, jogos, aprendizagem
Resumo: A presente Unidade Didática propõe uma intervenção pedagógica na Escola por meio 
de uma sequência didática envolvendo jogos, de modo a investigar se a utilização desta 
metodologia de ensino faz com que os alunos tenham um melhor desempenho na resolução de 
situações que envolvam as operações com números inteiros, conteúdo que os alunos sentem 
dificuldade, mas que é a base para a aprendizagem de novos conteúdos. Acreditamos que a 
utilização de jogos promove um ensino mais prático e dinâmico, sendo uma intervenção positiva 
na construção do conhecimento pelos alunos, pois os jogos desempenham importante papel para 
a compreensão inicial de um novo conceito, podendo-se introduzir ideias complexas e abordagem 
diversificadas a problemas.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DIRLEY IENI PAZIO 
Orientador: Eliandro Rodrigues Cirilo - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: EXPLORANDO AS FUNÇÕES MATEMÁTICAS POR INTERMÉDIO DOS JOGOS 
COMPUTACIONAIS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos Eletrônicos;Matemática;Ensino-aprendizagem
Resumo: Partindo do princípio de que para aprender é necessário “criar, recriar e associar 
imagens mentais.” (Moita, 2009, p. 214). Esse trabalho traz como tema os jogos computacionais 
como veículo para o ensino de Matemática no Ensino Médio. O uso dos referidos jogos foram 
pensados tendo em vista que hoje o computador, o celular, os Ipads, enfim, toda a linha de 
aparelhos eletrônicos são as ferramentas preferidas pelos jovens. E no âmbito da Educação isso 
não poderia ser diferente, visto que é comum perceber nas instituições escolares professores em 
desalento porque seus alunos não se sentem motivados por suas aulas. Objetivando tornar as 
aulas de matemática menos tradicional e mais atrativa é que se desenvolveu a pesquisa. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DIRLEY IENI PAZIO 
Orientador: Eliandro Rodrigues Cirilo - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos Matemáticos Computacionais e relações com Funções
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos computacionais; funções; interação social.
Resumo: A proposta de trabalho tem como objetivo utilizar as tecnologias de ensino para 
obtenção do conceito de função, com a contribuição de um espaço informatizado. Percebemos 
nas ferramentas tecnológicas uma oportunidade de concepção de aprendizagem matemática 
relevante, além do que, um ambiente informal, fora da sala de aula, com atividades trabalhadas 
em duplas ou grupos, propicia não só a busca pelo conhecimento, como também o 
desenvolvimento de atitudes éticas e sociais, favorecendo o enriquecimento de sua 
personalidade. A escolha deste tema originou-se com a observação da dificuldade que os alunos 
ao chegarem ao ensino médio têm em conceituar conteúdos curriculares inerentes aos conjuntos 
numéricos e também trabalhar com as operações fundamentais da Matemática relacionadas a 
esses conjuntos, bem como introduzir a temática de funções que se constitui num momento em 
que vários conteúdos anteriores podem ser revistos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DORACI DO ROCIO MERCHIORI DE CASTRO 
Orientador: Angelita Minetto Araujo - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: O ensino da álgebra no 8º ano do ensino fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Álgebra; Geometria; Modelagem Matemática
Resumo: A partir da revisão da literatura estudada, vislumbramos na Modelagem Matemática, 
uma proposta diferenciada para o ensino da álgebra, possibilitando ao aluno ser agente na 
construção do conhecimento. Com o objetivo de pesquisar sobre “O Ensino da Álgebra no 8º ano 
do Ensino Fundamental”, para torná-lo mais significativo para os alunos e tendo como hipótese 
que grande parte deles não consegue transpor o que foi estudado em sala de aula para as 
situações extraescolares, fomos em busca de fundamentação teórica para entender e relacionar 
de maneira significativa a matemática escolar e a matemática do cotidiano. Assim, com uma 
abordagem qualitativa de pesquisa, utilizamos a Modelagem Matemática como metodologia de 
ensino. Na literatura encontramos subsídios em Bassanezi (2011); Almeida, Silva e Vertuan 
(2012); Meyer, Caldeira e Malheiros (2011). Com base nos estudos desenvolvidos por esses 
pesquisadores, propomos um Projeto de Intervenção Pedagógica para os alunos do 8º ano do 
Ensino Fundamental, discutindo conteúdos relacionados à Álgebra na produção de janelas, visto 
que essa é a atividade em que muitos alunos trabalham no entorno escolar. Alguns resultados do 
Projeto de Intervenção Pedagógica via Modelagem Matemática evidenciaram que os alunos se 
sentiram mais estimulados e seguros para trabalhar com a Álgebra. Destacamos o fascínio que 
eles passaram a ter pelo conteúdo, quando este se aliou às práticas significativas. Além disso, 
houve a percepção de que a Matemática está presente em tudo que nos rodeia e que saber lidar 
com determinadas questões que a envolve só nos trará benefícios enquanto cidadãos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DORACI DO ROCIO MERCHIORI DE CASTRO 
Orientador: Angelita Minetto Araujo - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ensino da álgebra no 8º ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Álgebra; Modelagem Matemática; Geometria
Resumo: Esta produção didática tem como objetivo apresentar a Modelagem Matemática como 
uma proposta diferenciada para o ensino da álgebra, possibilitando ao aluno ser agente na 
construção do conhecimento. A partir de uma vasta experiência, especialmente, com o 8º ano do 
Ensino Fundamental, observa-se que a maioria dos alunos não consegue transpor o que foi 
estudado em sala de aula para situações extraescolares, ou seja, situações que se apresentam 
no cotidiano. A partir do vislumbre de identificação do problema aqui apresentado com a 
possibilidade de estudá-lo pelo viés da Modelagem Matemática, utilizamos esta como 
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metodologia de pesquisa, uma vez que permite ao aluno ser protagonista na construção do 
conhecimento, facilitando a compreensão e a reflexão do papel imprescindível que esta disciplina 
desempenha. Nesse sentido, propomos um projeto de intervenção pedagógica, com os alunos do 
8º ano do Ensino Fundamental, discutindo conteúdos relacionados à Álgebra e a produção de 
janelas, visto que essa é a atividade em que muitos alunos trabalham no entorno escolar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DOUGHERTHY PORTELA DE OLIVEIRA 
Orientador: Rudolph dos Santos Gomes Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Proposta de resolução de problemas para professores de matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Análise; Interpretação; Resolução de Problemas
Resumo: A dificuldade na resolução de problemas tem sido, ao longo do tempo, uma grande 
preocupação para os professores de matemática. Os alunos lêem, mas não conseguem fazer a 
interpretação do enunciado e traduzi-lo para linguagem matemática. Não conhecem os 
significados dos símbolos matemáticos e assim não conseguem resolver os problemas trazidos a 
eles. O artigo apresenta o trabalho realizado com professores de matemática, do ensino 
fundamental - anos finais e ensino médio, com o objetivo de buscar uma forma de auxiliá-los para 
que possam assim ajudar seus alunos a diminuir a dificuldade na resolução de problemas, e 
consequentemente, obterem mais sucesso em seus estudos. Através de encontros realizados 
com professores, ficou claro que os mesmos acham adequado o uso do esquema apresentado 
por Polya e também que o trabalho em grupo, quando feito de forma correta, pode ajudar os 
educandos na resolução de problemas. Após análise do trabalho realizado chegou-se a um 
consenso que problemas relacionados com o cotidiano dos alunos são umas das formas de torná-
los mais interessantes e atraentes, facilitando sua resolução.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: DOUGHERTHY PORTELA DE OLIVEIRA 
Orientador: Rudolph dos Santos Gomes Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resolução de Problemas de Matemática para alunos do 6º ano 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Análise; Interpretação; Resolução de Problemas
Resumo: Procura-se buscar uma forma de auxiliar os professores de Matemática para que 
possam ajudar os alunos a diminuir a dificuldade na Resolução dos Problemas, pois os mesmos 
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muitas vezes lêem, mas não conseguem entender o enunciado e traduzi-lo para linguagem 
matemática, não conhecem os significados dos símbolos matemáticos e assim não conseguem 
resolver e chegar a uma resposta. Considerando que os mesmos já tenham conhecimentos 
prévios das quatro operações básicas. O objetivo é Investigar o uso da Resolução de Problemas 
como estratégia para a interpretação de problemas matemáticos. A partir desta situação são 
necessárias leituras, reflexões, discussões e relatos das práticas dos professores para que juntos 
possamos encontrar métodos e também problemas mais interessantes e com situações mais 
desafiadoras para que os alunos se interessem em resolvê-los Não se espera que os textos deem 
conta de superar toda a problemática da Resolução de Problemas, mas, que auxiliem na 
mudança de metodologias e estratégias e assim colaborem para minimizar os problemas e as 
dificuldades encontradas. Será elaborado um relatório baseado nas reflexões e discussões dos 
textos apresentados para tentar sanar as dificuldades na Resolução de Problemas, apresentando 
a sistematização e conclusão aos professores. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDENILCE MARIA FUGI 
Orientador: Paulo Laerte Natti - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Resolução de Problemas e Modelagem Matemática no Ensino Aprendizagem de 
Geometria
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas. Modelagem Matemática. Leitura Interpretativa. 
Geometria
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de melhorar o ensino/aprendizagem de 
Matemática, em particular de Geometria, por meio das metodologias de Resolução de Problemas 
matemáticos e Modelagem Matemática. O trabalho foi realizado com os educandos da terceira 
série do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo Nilo Peçanha - Ensino Fundamental e 
Médio, localizado no município de Ivaiporã, Paraná. Atualmente, a metodologia de Resolução de 
Problemas é o recurso mais utilizado na disciplina de Matemática. As atividades desenvolvidas 
em sala de aula levaram os educandos à compreensão de como e onde aplicar a geometria plana 
e espacial em seu cotidiano, propiciando uma aprendizagem mais eficaz.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDENILCE MARIA FUGI 
Orientador: Paulo Laerte Natti - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resolução de Problemas e Modelagem Matemática no Ensino Aprendizagem de 
Geometria
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: resolução de problemas; modelagem; matemática; geometria
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica foi desenvolvida com o objetivo de motivar os 
alunos e desenvolver neles o prazer pela resolução de problemas, buscando alternativas e 
métodos de resolução para se chegar à uma resposta clara e objetiva. Espera-se que os alunos 
percebam que a Geometria é parte importantíssima da Matemática e que ela faz parte do nosso 
cotidiano. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDILENE MARIA DA COSTA 
Orientador: Paulo Laerte Natti - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Modelagem Matemática como estratégia de ensino aprendizagem aplicada na conta de 
água.
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: modelagem matemática; ensino aprendizagem;conta de água; contexto social.
Resumo: A proposta deste artigo é demonstrar que novas metodologias devem ser aplicadas em 
sala de aula para se alcançar o ensino aprendizagem, assim sendo a modelagem matemática 
vem de encontro a uma aprendizagem significativa e prazerosa que faz com que nossos alunos 
possam estar relacionando o conteúdo aprendido em sala de aula com a realidade vivenciada fora 
da mesma. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDILENE MARIA DA COSTA 
Orientador: Paulo Laerte Natti - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem matemática como estratégia de ensino aprendizagem na conta de água
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino aprendizagem; modelagem matemática; conta de água
Resumo: A proposta deste trabalho tem por objetivo, possibilitar inovações no aprendizado dos 
alunos através de metodologias que permitam a interação da vida cotidiana do aluno, com a 
matemática, bem como sua utilização no dia a dia. Como o rendimento é baixo e há um grande 
desinteresse dos alunos pela disciplina de matemática, conforme medição da Prova do 
SAEP/2012, a ideia central do trabalho é oportunizar atividades teóricas, fundamentadas na 
prática cotidiana do aluno, para demonstrar que a matemática não caminha desvinculada do 
contexto social do aluno. Utilizando a metodologia da Modelagem Matemática e o tema motivador 
“contas de água” objetiva-se conscientizar nossos alunos, através da matemática, sobre o uso 
adequado da água e sua preservação.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDIMARA ROSA GOBBO NOGUEIRA 
Orientador: Rudolph dos Santos Gomes Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Regra de três simples e a resolução de problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Regra de Três; Utilização; Resolução de Problemas; Análise de Conteúdo.
Resumo: Diante das dificuldades de professores e alunos no ensino e aprendizagem na disciplina 
de matemática, a falta de compreensão e de associação com atividades do dia-a-dia está 
presente nas salas de aula. Portanto, há necessidade que se faça intervenção reforçando o 
entendimento de conteúdos básicos, utilizando-se de instrumentos e estratégias que possibilitem 
a compreensão e aplicação das operações na resolução de problemas. Acreditamos que na 
maioria das aulas, os alunos repetem procedimentos ensinados pelos professores de maneira 
mecânica, que eles têm dificuldade na resolução de problemas pelo fato de não os reconhecer 
como procedimentos do cotidiano. O objetivo desta pesquisa é apresentar o conteúdo de regra de 
três simples como subsídio para a compreensão e resolução de problemas, uma vez que o 
conteúdo é utilizado por muitas pessoas em seu dia-a-dia de forma espontânea e quase 
automática, sem perceber que se trata de um conteúdo de grande importância nos currículos 
escolares. Os alunos tem dificuldade de entendimento, acreditamos, porque nas aulas de 
matemática eles não veem o conteúdo como parte viva e sim como cálculos difíceis a serem 
utilizados na resolução de problemas e construção de resultados insignificantes, apenas como 
exigência do professor.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDIMARA ROSA GOBBO NOGUEIRA 
Orientador: Rudolph dos Santos Gomes Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O CONTEÚDO DE REGRA DE TRÊS E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: matemática; resolução de problemas; regra de três; simples; composta.
Resumo: O objetivo desta pesquisa é apresentar o conteúdo de regra de três como subsídio para 
a resolução de problemas matemáticos e verificar junto aos professores a sua relevância. Regra 
de três consta nas DCEs, na lista de conteúdos para o 7º ano (simples) e 9º ano (composta), 
sendo utilizado como suporte para resolução de outros conteúdos matemáticos, além disso, é 
utilizado por muitas pessoas em seu dia-a-dia de forma espontânea e quase automática. Os 
alunos tem dificuldade de entendimento, acreditamos, porque nas aulas de matemática eles não 
veem o conteúdo como parte viva e sim como cálculos difíceis a serem utilizados na resolução de 
problemas e construção de resultados insignificantes. Portanto, torna-se necessário associar o 
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conteúdo às situações-problema observada no cotidiano durante a aplicação do conteúdo, com o 
intuito de propiciar maior entendimento dos problemas matemáticos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDIVALDO GOMES DE AVILA 
Orientador: Joao Henrique Lorin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: GEORREFERENCIAMENTO: Uma Abordagem Geométrica Por Meio Da Modelagem 
Matemática.
Tema: Tendências Metodológicas Para o Ensino da Matemática.
Palavras-chave: Georreferenciamento. Geometria Analítica. Modelagem Matemática.
Resumo: Este trabalho de pesquisa, realizado com uma turma do 2º Ano do Ensino Médio se 
constitui como uma das etapas do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, uma 
política de Formação Continuada em Rede do Governo do Estado do Paraná. Propomos uma 
discussão de conceitos de geometria analítica plana por meio da modelagem matemática, tendo 
como tema o Georreferenciamento. Desta forma buscamos oportunizar ao aluno pensar a 
dimensão de aplicabilidade da matemática a partir do espaço onde ele se encontra, seja na 
escola ou no meio em que vive. Assim o objetivo deste trabalho foi de discutir conceitos de 
Geometria Analítica por meio do Georreferenciamento dentro da perspectiva metodológica 
Modelagem Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDIVALDO GOMES DE AVILA 
Orientador: Joao Henrique Lorin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GEORREFERENCIAMENTO: UMA ABORDAGEM GEOMÉTRICA POR MEIO DA 
MODELAGEM
Tema: Tendências Metodológicas para o ensino de Matemática
Palavras-chave: Georreferenciamento; Geometria Analítica; Modelagem Matemática.
Resumo: Esta Unidade Didática aborda os conteúdos de Geometria Analítica Plana, por meio da 
modelagem matemática, que parte de um problema não essencialmente matemático para estudar 
os conceitos de Geometria Analítica Plana. Este trabalho traz uma discussão interdisciplinar, 
propiciando aplicar conceitos geométricos na compreensão do espaço geográfico. Deste modo, 
nosso objetivo foi recriar numa escala menor o processo de georreferenciamento da cidade de 
Nova Cantu. Este trabalho tem como público alvo, alunos do 2º ano Médio do Ensino 
Fundamental.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDIVANE SABEC 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O USO DOS JOGOS NA COMPREENSÃO E APLICAÇÃO DE ALGUNS CONTEÚDOS 
CURRICULARES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática; Jogos Didáticos; Saber Matemático; Ensino 
fundamental.
Resumo: Pesquisadores da área da educação defendem a utilização de jogos pedagógicos na 
escola, pois ao observar a reação dos alunos diante dessa ferramenta metodológica, é notável o 
entusiasmo e as mais diversas situações que os levam a refletir suas ações, dialogar com os 
colegas, criar estratégias, formular conceitos, buscar soluções, o que acarreta em uma 
aprendizagem de maneira natural e divertida. Na matemática esse fato pode possibilitar que ela 
deixe de ser uma disciplina, muitas vezes, odiada por alguns alunos. Neste artigo foram 
analisados os resultados obtidos ao se utilizar jogos em uma turma de 6º ano do Ensino 
Fundamental, bem como as reações de professores participantes do Grupo de Trabalho em Rede 
– GTR, ao ser apresentado as estratégias de ensino que estavam sendo aplicadas. Concluiu-se 
que o uso de jogos para o ensino da matemática deve ser visto pelos professores como uma 
ferramenta aliada podendo contribuir para uma aprendizagem mais desafiadora e significativa. 
Seu uso constante sendo na introdução, no desenvolvimento ou na finalização de conteúdos torna 
as aulas mais interessantes, vista como algo novo e diferente que favorece a aprendizagem e 
fixação dos conceitos abordados. Na discussão com os professores do GTR, foi possível perceber 
que alguns professores da Rede Pública de Ensino ainda resistem ao uso de jogos para o ensino 
da matemática, por acharem que pode provocar indisciplina e desordem, porém a maioria já 
utilizou essa ferramenta em suas aulas, o que defendem como uma experiência inovadora e 
motivadora para a aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDIVANE SABEC 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DOS JOGOS NA CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CONCEITOS 
CONSTANTES NA ESTRUTURA CURRICULAR DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática; Jogos Didáticos; Saber Matemático; Ensino 
Fundamental.
Resumo: Muitos pesquisadores da área da educação, atualmente, defendem a utilização dos 
jogos pedagógicos na escola, pois ao observar a reação dos alunos diante dessa ferramenta, é 
notável o entusiasmo e as mais diversas situações que os levam a refletir suas ações, dialogar 
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com os colegas (argumentando as situações que surgem no decorrer da atividade), criar 
estratégias, formular conceitos, buscar soluções, o que acarreta em uma aprendizagem de 
maneira natural e divertida. Na matemática esse fato pode possibilitar até que ela deixe de ser 
uma disciplina, muitas vezes, odiada por alguns alunos. Essa Unidade Didática terá como objetivo 
construir e elaborar atividades com jogos, para oportunizar a alunos do 6° ano do Ensino 
Fundamental alcançar de maneira mais prazerosa o saber matemático, além de motivá-los a 
ampliar seus conhecimentos diante da necessidade contemporânea, de forma que no seu meio 
social atue transformando sua realidade. Já para o professor, que as atividades construídas nesse 
Material didático sirvam de apoio para tornar seu trabalho mais interessante e dinâmico, 
despertando sua coragem para romper barreiras e buscar a cada dia tornar-se um verdadeiro 
educador.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDMIR FERREIRA NEVES 
Orientador: Airton Kist - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: TRANSFORMANDO DADOS EM INFORMAÇÃO
Tema: PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMATICA E ESCOLA
Palavras-chave: Estatística, Gráficos, Transformação, Interpretação.
Resumo: Este artigo descreve o desenvolvimento da prática pedagógica na disciplina de 
Matemática para o ensino de Educação de Jovens e Adultos com a finalidade de analisar gráficos 
estatísticos refletindo sobre a importância dos mesmos em nosso dia a dia. O que exige um olhar 
minucioso para que sejam tomadas as decisões mais coerentes e corretas, mas sem a intenção 
de formar profissionais em estatística porém com cunho informativo, instrumento cultural para 
sistematização de informações, conceitos, mudança de hábitos e costumes. Enfatiza a 
necessidade de se trabalhar a estatística desde o ensino infantil e prioriza a formação continuada 
dos professores, pois a leitura e análise de gráficos exigem certa habilidade interpretativa e 
conclusiva, sabendo que o professor é o agente transformador em potencial das relações sociais, 
culturais e cognitiva de uma sociedade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDMIR FERREIRA NEVES 
Orientador: Airton Kist - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TRANSFORMANDO DADOS EM INFORMAÇÃO
Tema: PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMATICA E ESCOLA
Palavras-chave: ORGANIZAÇÃO DE DADOS; INFORMAÇÃO; TRANSFORMAÇÃO; GRÁFICOS
Resumo: Dada a importância de se extrair informações de dados estatísticos para a vida atual, 
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visto à globalização, aumento das demandas e a necessidade de armazenar dados que nos 
subsidiem para tomarmos decisões, leva a pensar em como trabalhar as aulas de estatística no 
ensino médio para educação de jovens e adultos. Esse trabalho tem como objetivo permitir ao 
aluno a compreensão de uma leitura gráfica, possibilitando a reflexão e tomada de decisões. Será 
coletivo e terá como base a coleta de dados atuais. Espera-se com essa pesquisa que o aluno 
compreenda dados estatísticos existentes em nossa dia a dia, permitindo um entendimento maior 
desse tipo de leitura e será feito através de aulas mais dinâmicas e prazerosas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDNA ALBINO DIAS BELETTI
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O Saber Matemático no Cotidiano dos Alunos da Escola do Campo: cálculos de 
porcentagens relacionados a fatos da agropecuária.
Tema: Tend. Metod. em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação do Campo. Porcentagens. Resolução de Problemas. Dados da 
Agropecuária.
Resumo: Este artigo sintetiza um trabalho realizado no Colégio Estadual do Campo Heitor 
Cavalcante de Alen-car Furtado Ensino Fundamental e Médio – EFM, que está vinculado ao 
Núcleo Regional de Educa-ção de Assis Chateaubriand/PR, e que recentemente passou de 
Escola Urbana para Escola do Cam-po. Assim, sob a forma de um projeto de intervenção 
pedagógica, elaborado para o Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná – PDE, turma 2013/2014, esse trabalho buscou implementar uma 
metodologia diferenciada para o ensino de conte-údos de porcentagens à alunos do 7º ano A 
desse colégio, cuja motivação consistiu em relacionar conteúdos matemáticos tratados na escola 
com saberes e fazeres vivenciados por esses alunos no seu dia a dia. A metodologia seguida foi a 
Resolução de Problemas. Portanto, com o tema O Saber Matemático no Cotidiano dos Alunos da 
Escola do Campo: cálculos de porcentagens relacionados a fatos da agropecuária, buscou-se 
conhecimentos através de pesquisas bibliográficas e de pesquisas de campo para, a partir deles, 
organizar dados e disponibilizar diversas situações problema aos alu-nos, estudando e resolvendo 
com eles cálculos de porcentagens referentes a fatos incidentes nesse ramo de atividade. Com 
isso, concluiu-se que o uso de metodologias diferenciadas e a observação de informações da 
realidade do educando, estas articuladas com conhecimentos matemáticos, enriquecem 
significativamente o processo de ensino e aprendizagem da matemática, especialmente os 
concernentes aos estudos de porcentagens. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDNA ALBINO DIAS BELETTI
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Saber Matemático no Cotidiano dos Alunos da Escola do Campo: cálculos de 
porcentagens relacionados a fatos da agropecuária.
Tema: Tend. Metod. em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação do Campo; Cálculos de Porcentagens; Resolução de Problemas; 
Agropecuária
Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo apresentar uma metodologia diferenciada para o 
ensino do conteúdo de porcentagens a alunos do 7º ano do Colégio Estadual do Campo Heitor 
Cavalcante de Alencar Furtado Ensino Fundamental e Médio. Tendo este colégio passado de 
escola urbana para escola do campo, surgiu a preocupação de como relacionar os conteúdos 
matemáticos trabalhados em sala de aula vivenciados por esses alunos no seu dia a dia. 
Portanto, com o tema “O Saber Matemático no Cotidiano dos Alunos da Escola do Campo: 
cálculos de porcentagens relacionados a fatos da agropecuária” pretendemos buscar esses 
conhecimentos através de pesquisas bibliográficas e de pesquisas de campo, e ainda, organizar 
os dados coletados e disponibilizar diversas situações problemas, resolvendo cálculos de 
porcentagens referentes aos fatos incidentes neste ramo de atividade. Desta forma, acreditamos 
que, com o uso de metodologias diferenciadas, observando dados e informações da realidade do 
educando, articuladas aos conteúdos matemáticos, ocorrerá uma melhora significativa no 
processo de ensino e aprendizagem da matemática concernente aos conteúdos de porcentagens

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDNO MARIANO DOS SANTOS 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: AVALIAÇÃO - Um repensar sobre a prática pedagógica
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: ensino, aprendizagem, avaliação, portfólio, Educação Matemática
Resumo: O Portfólio Educacional tem se configurado numa ferramenta utilizada no cotidiano das 
instituições de ensino como um recurso pedagógico que permite ao professor conhecer os 
caminhos trilhados pelo aluno no processo de aprender e também dá ao mesmo um panorama 
desse percurso. Essa propriedade proporciona a capacitação de docentes e estudantes. Este 
estudo teve como principal objetivo investigar que indícios do trabalho com portfólios, no momento 
da avaliação na disciplina de Matemática, nos mostra que esse instrumento se configura como 
uma oportunidade de aprendizagem. Para desenvolver este estudo produziu-se uma Unidade 
Didática, de maneira a proporcionar a organização das estratégias de ensino e de aprendizagem. 
Com ênfase na evolução sistemática das atividades foram observados os fenômenos que 
manifestaram-se na conduta dos estudantes durante todo o processo. A partir da aplicação dessa 
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metodologia de ensino, e examinando o material produzido pelos estudantes, verificou-se a 
quebra de paradigmas em relação ao processo de avaliação, transformando-os em mais uma 
oportunidade para aprender, atribuindo-lhes no ato de refletir criticamente sua atuação discente, 
numa metodologia de aprendizagem consciente e dinamizadora.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDNO MARIANO DOS SANTOS 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AVALIAÇÃO - Um repensar sobre a prática pedagógica
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: ensino;aprendizagem;avaliação;portfólio
Resumo: O projeto “Avaliação: um repensar sobre a prática pedagógica” é um estudo que visa 
implementar o portfólio como instrumento de prática pedagógica na disciplina de Matemática no 
9º ano da Escola Estadual “Professora Adélia Dionísia Barbosa” Ensino Fundamental e Médio, 
para tal, o mesmo faz parte integrante do PDE – PR (Programa de Desenvolvimento Educacional 
do Estado do Paraná). Este estudobusca uma prática avaliativa que contemple a evolução e 
crescimento do aluno, viabilizando estratégias de reflexãopara corroborar naconstrução do 
conhecimento. Além disso,este projeto busca trazer reflexões acerca do processo avaliativo, bem 
como, tornar-se um instrumento de indagação e questionamento, a fim de proporcionar um 
repensar por parte do educador no momento da avaliação, em todas as suas esferas. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDSON LUIZ VALDOMERI 
Orientador: SIMONE APARECIDA MILOCA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Professor de Matemática X Professor de Sala de Recursos: Uma Proposta de Trabalho 
para o Ensino de Matemática.
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola.
Palavras-chave: Matemática; Sala de Recursos; TDAH.
Resumo: Este artigo mostra resultados de um projeto de intervenção pedagógica do Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), desenvolvido na cidade de Santa Lucia no 
Colégio Estadual Orlando Luiz Zamprônio – Ensino Fundamental e Médio, tendo como objetivo 
analisar os resultados obtidos na aplicação das atividades propostas para alunos das salas de 
recursos matutino e vespertino, alunos estes com “Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade” - TDAH do Ensino Fundamental, utilizando atividades desenvolvidas de modo 
diferenciado para alunos com TDAH. O método utilizado para a obtenção das informações foi 
através da aplicação das atividades propostas, desenvolvendo as questões individualmente, 
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sempre com explicações e orientações do professor PDE e auxilio dos professores das Salas de 
Recursos. As atividades desenvolvidas mostraram que ao se trabalhar de maneira diferenciada 
com esses alunos, com turmas menores de alunos, maior tempo para se trabalhar, atendimentos 
mais individualizados, com atividades mais elaboradas e pré-desenvolvidas, os resultados obtidos 
são bem mais satisfatórios. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EDSON LUIZ VALDOMERI 
Orientador: SIMONE APARECIDA MILOCA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Professor de Matemática X Professor de Sala de Recursos: Uma Proposta de Trabalho 
para o Ensino de Matemática 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola. 
Palavras-chave: Matemática; Sala de Recursos; TDAH.
Resumo: A referida Unidade Didática visa trabalhar na forma de parceria com o professor de Sala 
de Recursos na elaboração de atividades para aplicar aos alunos com Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH). É fato concreto que nas turmas de ensino regular existem 
alunos com TDAH, já devidamente diagnosticados por especialistas das áreas de medicina. 
Alunos com TDAH têm dificuldade de concentração, possuem um grau de hiperatividade mais 
elevado que os demais alunos o que acaba prejudicando o ensino aprendizagem da matemática. 
Esta \"Unidade Didática\" tem por objetivo trabalhar atividades com esses alunos que frequentam 
os 6ºs anos do ensino fundamental no ano letivo de 2014 no Colégio Estadual Orlando Luiz 
Zamprônio - Ensino Fundamental e Médio de Santa Lúcia - PR, visando um melhor rendimento na 
disciplina de matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELAINE COLLETTI THRUN
Orientador: Marcos Aurelio Zanlorenzi - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: PROJETO FOLHAS E A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: interdisciplinaridade; investigação matemática; projeto Folhas
Resumo: Este trabalho tem por objetivo verificar se o Projeto Folhas pode contribuir de forma 
significativa para a socialização do conhecimento científico nas aulas de Matemática quando 
aplicado aos alunos da rede pública de ensino nas séries finais do ensino fundamental do Estado 
do Paraná. A pesquisa caracterizou-se como investigação matemática, pois o modelo do Projeto 
Folhas aplicado teve como fundamento teórico de sua construção a investigação e a 
interdisciplinaridade. Sua abordagem é qualitativa na busca de aprimorar, a cada dia, o ensino-
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aprendizagem e também de socializar o conhecimento por meio da atividade Folhas de 
Matemática deixando de lado a fragmentação disciplinar, comum nas ações escolares.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELAINE COLLETTI THRUN
Orientador: Marcos Aurelio Zanlorenzi - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Conhecimento Matemático Socializado por meio do Projeto Folhas de Matemática
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Projeto Folhas;Investigação Matemática; Interdisciplinaridade
Resumo: O presente projeto propõe verificar se o Projeto Folhas pode contribuir de forma 
significativa para a socialização do conhecimento científico nas aulas de matemática. Essa 
pesquisa caracteriza-se como investigação matemática, pois o modelo do Projeto Folhas a ser 
estudado tem como fundamento teórico de sua construção a investigação e a 
interdisciplinaridade. Sua abordagem é qualitativa na busca de aprimorar, a cada dia, o ensino e 
também de socializar o conhecimento por meio da Atividade Folhas de Matemática deixando de 
lado a fragmentação disciplinar, comum nas ações escolares. Dá-se início ao referido projeto em 
2013, com a discussão da intenção do mesmo com a equipe Pedagógica do C. E. Emílio de 
Menezes, que atende a 1365 estudantes. Participam também da discussão os professores de 
matemática dos 6º anos. Após o aprofundamento teórico sobre os conceitos de investigação e 
interdisciplinaridade, apresenta-se o modelo do material didático Projeto Folhas. Na sequência é 
selecionada uma Atividade Folhas de Matemática, dentro do conteúdo curricular do 6º ano, 
contido no acervo do Projeto Folhas, que fará parte da unidade didática. Aplica-se em 2014 com o 
desenvolvimento da Atividade Folhas de Matemática selecionada para que se mobilize os 
estudantes de uma turma do 6º ano, do referido estabelecimento, a fim de modificarem sua 
relação com o saber, ressignificando os conteúdos matemáticos na busca do conhecimento e na 
socialização do mesmo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELAINE DA SILVA FEDATTO 
Orientador: Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: USO DE JOGOS DE FRAÇÃO NA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogo Matemático. Fração. Sala de Apoio à Aprendizagem.
Resumo: O presente estudo tem por objetivo mostrar os resultados obtidos com o uso de jogos 
com fração na busca pela superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos que 
frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem Matemática (SAA). O jogo com frações apresenta-se 
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como uma estratégia de ensino diferenciada que contribui para a aprendizagem do conteúdo 
matemático de fração em diferentes contextos de significação de forma prazerosa, estimulando o 
aluno a refletir e (re)elaborar conceitos correlatos ao tópico de fração. Além disso, esta estratégia 
metodológica oportuniza ao aluno explicitar suas defasagens sobre este conteúdo e buscar 
superá-las no trabalho em grupo, com a interferência pontual do professor. Para participar do 
jogo, o aluno se faz receptivo às explicações da professora e dos colegas, facilitando a relação 
aluno/professor/conhecimento. O jogar incentiva os alunos a aprender e desenvolver o prazer em 
aprender matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELAINE DA SILVA FEDATTO 
Orientador: Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uso de jogos de frações na Sala de Apoio à Aprendizagem 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogo Matemático. Sala de Apoio à Aprendizagem
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica, cujo tema é, Jogos Matemáticos como 
metodologia de ensino aprendizagem das frações em diferentes contextos na Sala de Apoio à 
Aprendizagem, tem por objetivo propor jogos como estratégia de ensino na Sala de Apoio à 
Aprendizagem no intuito de levar os alunos a refletirem sobre o conceito de fração em diferentes 
contextos de significação para superar as dificuldades que apresentam de compreensão dos 
números racionais e para uma aprendizagem prazerosa. O objetivo do projeto está pautado em 
estudos e pesquisas já publicados sobre o uso de jogos no ensino da Matemática em sala de 
aula. A avaliação do aprendizado será feita de forma subjetiva no decorrer das aulas e por meio 
da análise das tarefas de aprendizagens explicitadas nas atividades, constantes do portifólio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELENITA MELLO LEAO 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A Modelagem Matemática na Educação Matemática: um estudo sobre o consumo de 
refrigerante
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; qualidade de vida; refrigerantes
Resumo: O presente artigo relata um trabalho desenvolvido no PDE (Programa de 
Desenvolvimento Educacional) a partir da elaboração de um projeto de intervenção pedagógica 
na escola: “A Modelagem Matemática na Educação Matemática: um estudo sobre o consumo de 
refrigerante”, que foi desenvolvido com os alunos do 9º ano do Colégio Estadual Profª Júlia H. de 
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Souza- EFM, do município de Pitanga. O objetivo do estudo foi relacionar o ensino de Matemática 
e a qualidade de vida focando o consumo de refrigerante entre os adolescentes tendo como 
metodologia pedagógica a Modelagem Matemática. É uma estratégia de ensino aprendizagem 
que aplicada, a fim de problematizar situações do cotidiano, proporcionando uma significação e 
construção do conhecimento, valorizando o aluno dentro do seu contexto social. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELENITA MELLO LEAO 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Modelagem Matemática e o consumo de refrigerante.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; qualidade de vida; refrigerantes
Resumo: No ensino da Matemática, percebe-se que os alunos apresentam dificuldades em 
entender e relacionar os conteúdos estudados em sala de aula com seu contexto de vida, 
apresentando falta de interesse e consequentemente surgem às dificuldades. Em razão disso, 
autores concordam sobre a importância em atrelar os conteúdos estudados com a realidade do 
aluno. Por isso, este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, tendo 
como objetivo relacionar o ensino da Matemática e a qualidade de vida, onde será focado o alto 
consumo de refrigerantes e o descarte das embalagens. Compreende-se assim que trabalhar 
assuntos do cotidiano gerará maior interesse facilitando a aprendizagem. Para aplicar e 
desenvolver a proposta, será empregada a Modelagem Matemática como tendência metodológica 
na qual, vem ao encontro dessa perspectiva. A fim de proporcionar uma significação e formação 
do conhecimento matemático, serão introduzidas e trabalhadas as etapas da modelagem, com a 
escolha do tema, pesquisa exploratória, levantamento dos problemas, resolução dos problemas e 
análise crítica dos resultados. Lembrando que, esta proposta também está sendo elaborada com 
o objetivo de auxiliar os professores da Rede de Ensino do Estado do Paraná a trabalharem com 
a Modelagem Matemática como uma estratégia de ensino.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELHANE DE FATIMA FRITSCH CARARO 
Orientador: SIMONE APARECIDA MILOCA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Arte das Dobraduras: Uma contribuição para o Ensino da Geometria
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Origami; dobraduras; polígonos; triângulos; quadriláteros. 
Resumo: O presente artigo objetiva apresentar o resultado de um trabalho desenvolvido durante 
o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE. Contempla o estudo 
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da geometria através das dobraduras, aliando o saber matemático a milenar arte do Origami. 
Propõe-se uma metodologia diferenciada visando auxiliar o processo ensino - aprendizagem da 
Geometria no 8º ano do Ensino Fundamental a partir do Origami, bem como, possibilitar ao 
educando, a manipulação de materiais e formas, descrever, interagir e compreender o espaço 
onde vive; utilizar noções básicas de geometria (reta, ponto, bissetriz, diagonais, mediatriz, 
ângulos, etc.), reconhecer os polígonos regulares e suas propriedades, fazendo interações com 
seu cotidiano, compreender o que são poliedros e ainda, utilizar-se adequadamente da linguagem 
matemática. Visto que para dinamizar as aulas de Matemática e possibilitar o desenvolvimento 
integrado e harmonioso do educando é imprescindível pô-lo em contato com as mais diversas 
situações cotidianas para que ele possa agir sobre elas de forma crítica e reflexiva e, através do 
conhecimento adquirido, compreendê-las e resolvê-las. A utilização de dobraduras (origami) como 
forma de sensibilização e compreensão dos conceitos e das formas geométricas, bem como 
atividades escritas, problemas, construções com material de desenho e, ainda, as mais diversas 
situações de interação, reflexão e compreensão do conteúdo a ser estudado desafia o aluno a 
organizar a forma de pensar e efetuar seus registros, permitindo que a geometria tenha com os 
alunos uma relação de cumplicidade. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELHANE DE FATIMA FRITSCH CARARO 
Orientador: SIMONE APARECIDA MILOCA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Arte das Dobraduras: Uma contribuição para o Ensino da Geometria
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: dobraduras; polígonos; triângulos; quadriláteros.
Resumo: Esta Unidade Didática busca aliar a arte do Origami ao ensino da Geometria do 8º ano, 
oportunizando aos alunos estudar a Geometria de uma forma curiosa e diferente, envolvendo a 
manipulação de materiais para auxiliar no processo de descrever situações do seu cotidiano, 
proporcionar interações entre professor e alunos e entre os próprios alunos, favorecer a 
elaboração do conhecimento matemático através da experimentação e assim compreender o 
espaço em que se vive. Nesta unidade, aborda-se noções básicas de geometria (reta, ponto, 
bissetriz, diagonais, mediatriz, ângulos, etc.), polígonos regulares e suas propriedades, perímetro 
e área de alguns polígonos e de maneira geral a definição de poliedros.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELIASA TERNOWSKI 
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E INCLUSÃO: Construindo estratégias para superação de 
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dificuldades de aprendizagem de conceitos matemáticos básicos
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Alice no País das Maravilhas; Dificuldades de aprendizagem; Educação 
Matemática; Inclusão. 
Resumo: A inclusão é realizada na escola efetivamente quando todos os alunos encontram 
condições de igualdade para a assimilação de conhecimentos, desenvolvimento cognitivo e 
formação de cidadania. É preciso que a escola se constitua em um espaço onde todos os 
estudantes sintam-se aceitos e tenham garantida uma educação de qualidade. Nessa 
perspectiva, este artigo apresenta os resultados da aplicação do projeto de Intervenção 
Pedagógica, inserido no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2013, da Secretaria 
do Estado da Educação do Paraná, cujo foco de estudo foi sanar dificuldades em Matemática de 
alunos do Ensino Médiode tal modo que não se sintam excluídos do processo educativo. O 
objetivo do estudo foi intervir no processo educativo para que alunos com defasagem de 
conteúdos pudessem se apropriar dos conceitos básicos de Matemática não assimilados em anos 
escolares anteriores. O projeto foi realizado com alunos que frequentam o 1° ano do ensino médio 
no Colégio Estadual Padre José Orestes Preima, município de Prudentópolis (PR), em horário de 
contra-turno, sendo propostas atividades diversificadas como jogos, utilização de mídias, 
situações problemas e tarefas investigativas inseridas no contexto, enredo e personagens do filme 
Alice no País das Maravilhas. Os resultados indicam que atividades diferenciadas estimulam à 
aprendizagem, tornando a aquisição dos conceitos matemáticos mais eficaz e significativa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELIASA TERNOWSKI 
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E INCLUSÃO: Construindo estratégias para superar 
dificuldades de aprendizagem no ensino médio
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola.
Palavras-chave: Inclusão; dificuldades de aprendizagem em Matemática; Alice no País das 
Maravilhas.
Resumo: Na busca de compreender a inclusão social e acreditar no valor do resgate de uma vida 
escolar pretende-se analisar e identificar estratégias de intervenção de modo a auxiliar um aluno 
com deficiência física a apropriar-se dos conceitos básicos de Matemática para que ele se sinta 
capaz de compreender os conceitos abordados no Ensino Médio e deste modo melhorar a sua 
auto-estima. Nesta Unidade Didática, que dará suporte ao desenvolvimento do projeto de 
intervenção na escola, são propostas atividades diferenciadas como filme, jogos, utilização de 
mídias e situações problemas, com o intuito de que com essas atividades o aluno desenvolva 
capacidades matemáticas que não foram desenvolvidas de maneira eficaz no Ensino 
Fundamental. As atividades estarão pautadas nas dificuldades do aluno, mas poderão ser 
utilizadas em outras situações, como nas Salas de Apoio, para sanar dificuldades de 
aprendizagem em Matemática.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELISABETE RODRIGUES BAIDO 
Orientador: Luiz Claudio Pereira - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: JOGOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA DO 6º ANO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: JOGOS MATEMÁTICOS; APRENDIZAGEM; 6º ANO
Resumo: Este artigo relata a experiência vivenciada no uso de jogos nas aulas de matemática de 
6º ano e a reação dos alunos frente às atividades desenvolvidas, no que se refere à capacidade 
criativa, ao interesse pelos conteúdos e à melhoria de desempenho. O objetivo principal do 
trabalho foi investigar a contribuição da utilização dos jogos nas aulas de Matemática do 6º Ano, 
anotando as formas como os alunos interagem, trocam ideias e mobilizam saberes e sentidos na 
busca de soluções. A metodologia consistiu na realização de jogos envolvendo múltiplos e 
divisores de um número natural, critérios de divisibilidade, números primos e decomposição em 
fatores primos. Os jogos propostos foram de manuseio e todas as informações acerca do jogo – 
aplicação, organização e montagem – foram organizadas numa produção didática, no formato de 
caderno pedagógico. O trabalho foi desenvolvido em duas turmas do Colégio Estadual Professor 
Manoel Borges de Macedo, em Rio Branco do Sul-PR. A cada jogo foram aplicadas duas 
atividades avaliativas para analisar os acertos, uma antes e outra ao término do jogo. Os 
resultados foram satisfatórios e este recurso pedagógico se mostrou uma ferramenta eficaz para 
aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELISABETE RODRIGUES BAIDO 
Orientador: Luiz Claudio Pereira - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: JOGOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA DO 6º ANO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: JOGOS MATEMÁTICOS; APRENDIZAGEM; 6º ANO
Resumo: O foco desta produção didático-pedagógica, integrante de projeto de pesquisa, é a 
utilização de jogos e brincadeiras com conteúdos do 6º ano: múltiplos de um número natural, 
critérios de divisibilidade, números primos e decomposição em fatores primos. O objetivo é propor 
atividades com jogos e atividades avaliativas, que serão aplicadas para investigar a contribuição 
da utilização dos jogos e brincadeiras nas aulas de Matemática do 6º Ano. Os jogos sugeridos são 
de manuseio e todas as informações - aplicação, organização e montagem sobre cada - são 
contempladas no presente trabalho. A metodologia empregada na execução da proposta consiste 
em observar a situação, tentar uma forma de solucionar o problema, eventualmente errar e 
corrigir o caminho, acertar a resolução e obter generalizações, se possível.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELISETE DOS SANTOS GRAUPNER 
Orientador: SANDRA MARIA TIEPPO - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: JOGOS INTELECTIVOS INTEGRANDO A EDUCAÇÃO GEOMÉTRICA NOS OITAVOS 
ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM ÊNFASE NO JOGO DE XADREZ
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Material Didático Pedagógico; Geometria Plana; Jogos; Xadrez; Teodolito.
Resumo: Este artigo trata de uma produção de atividade didático-pedagógica de abordagem 
quali-quantitativa de caráter exploratório desenvolvidas com os conteúdos Estruturantes 
Grandezas e Medidas e Geometria contemplados nas Diretrizes Curriculares do Paraná. Em 
cumprimento a elaboração do material pedagógico do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE) esta unidade foi elaborada e desenvolvida no primeiro semestre de 2014 com 57 alunos, 
dividido em duas turmas de 8ª Anos do Colégio Estadual Padre Pedro Canísio Henz, Cascavel, 
Paraná. Pretendeu-se com isso analisar a importância dos jogos para o desenvolvimento dos 
conteúdos previstos, necessários e dependentes entre si. Destaca-se aqui, os benefícios que a 
inserção dessa proposta teve com relação à interação do trinômio aluno-professor-colegas: 
interatividade entre todos os sujeitos envolvidos, a mudança do ambiente saindo da tradicional 
sala de aula e trabalhando nos laboratórios e videoteca, despertando o interesse dos alunos pelo 
diferente. A elaboração desse trabalho nos possibilitou maior aproximação com as dificuldades 
dos alunos quanto ao aprendizado de matemática e melhor interação do aluno como pessoa num 
relacionamento mais próximo com o professor e os colegas. Por ser o jogo de xadrez uma 
atividade dinâmica com inúmeras possibilidades, reforçadas pelos autores pesquisados, 
pensamos que os educadores devem considerar essa prática em todos os níveis de graduação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELISETE DOS SANTOS GRAUPNER 
Orientador: SANDRA MARIA TIEPPO - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: JOGOS INTELECTIVOS INTEGRANDO A EDUCAÇÃO GEOMÉTRICA NOS OITAVOS 
ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM ÊNFASE NO JOGO DE XADREZ
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Material Didático Pedagógico; Geometria Plana; Jogos; Xadrez; Teodolito
Resumo: A Produção Didática Pedagógica é um documento que visa orientar o professor PDE 
para implementação do Projeto de Intervenção na Escola. Esta produção tem como objetivo 
principal investigar as contribuições da utilização do jogo de xadrez para a construção do 
raciocínio lógico matemático, desenvolvendo habilidades de concentração e estratégia de ação. 
Pretende-se utilizar o jogo de xadrez para construir relações e conexões com os conteúdos de 
geometria plana, perímetros, áreas, ângulos e frações. Nesse pressuposto, pode se esquematizar 
possibilidades de aproximar o ensino da Matemática por intermédio dos jogos. A implementação 
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pedagógica acontecerá por meio de pesquisas relacionadas ao jogo de xadrez, suas peças, 
formatos e movimentos das peças. Durante a execução da unidade didática iremos confeccionar 
o tabuleiro, as peças do jogo de xadrez e o teodolito. Posteriormente, serão estudados os 
referidos conteúdos, usando o tabuleiro e o teodolito construídos pelos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELIZABETE GERONIMO DE PAULA 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E AS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Matemática; Sistema de Numeração Decimal; Quatro Operações.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar um estudo com o conteúdo Sistema de 
Numeração Decimal e as Quatro Operações Fundamentais, realizado com alunos do 6º ano, na 
disciplina de Matemática. O material desenvolvido para realização desse estudo traz algumas 
possibilidades de abordagem desse conteúdo matemático na intenção de incentivar o 
envolvimento dos alunos em tarefas. A resolução de problemas foi à estratégia escolhida para 
conduzir esse trabalho, acreditamos que esse é um caminho que possibilita elementos e 
argumentos compartilhados com outros domínios da Matemática. A escolha das tarefas focou o 
objetivo de influenciar a qualidade do ensino de Matemática no nível fundamental e fornecer 
elementos para enriquecer a formação dos alunos é trabalhar com tarefas que desenvolvam o 
pensamento e a capacidade de resolução desses alunos. Como resultado desse estudo 
obtivemos o envolvimento dos alunos nas tarefas, motivados nas discussões, trocando opiniões, 
levantamento de ideias e hipóteses. Por meio das tarefas lúdicas os educandos desenvolveram o 
raciocínio lógico, a criatividade, a capacidade de manejar situações reais, favorecendo o 
aprendizado de cada um. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELIZABETE GERONIMO DE PAULA 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Sistema de Numeração Decimal e as Quatro Operações Fundamentais
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Sistema de Numeração Decimal. Resolução de Problemas. Educação 
Matemática.
Resumo: Este trabalho reúne tarefas cujos objetivos gerais são de possibilitar aos educandos a 
compreensão dos conceitos referentes às operações com números naturais. Na perspectiva 
adotada o problema será o ponto de partida para a sistematização dos conteúdos. Os alunos 
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trabalharão em grupos, com jogos lúdicos, elaborando estratégias de resolução, essas estratégias 
serão discutidas com os colegas ou com a professora, tendo a intenção de que o aluno seja um 
participante ativo no processo de aprender. Este trabalho será aplicado em uma turma de 6º do 
ano do Colégio Estadual do Campo Flórida do Ivaí, Ensino Fundamental e Médio do Estado do 
Paraná.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELIZANGELA TEIXEIRA 
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Modelagem Matemática aplicada à produção de leite
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Estratégia de ensino; Produção de leite
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo utilizar a Modelagem Matemática como uma 
metodologia que vem sendo estudada e defendida por pesquisadores no ensino dos conteúdos 
de Matemática. Essa proposta foi realizada no Colégio Estadual do Campo Aurélio Buarque de 
Holanda com os alunos do 9º ano do período Vespertino. Diante da necessidade em buscar 
estratégias pedagógicas para superar problemas de ensino e aprendizagem, principalmente 
aqueles ligados ao cotidiano dos alunos, que praticam a atividade econômica de agropecuária na 
produção de leite, utilizando uma metodologia que priorizasse formas de aprender e avaliar os 
resultados, não somente os aprendidos em sala de aula, mas como uma ferramenta útil no dia a 
dia. Nesse âmbito, sugeriu-se o tema ”Modelagem Matemática” aplicada à produção de leite. 
Essa prática pedagógica possibilitou o contato com um ambiente de aprendizagem em que foram 
desenvolvidas atividades ligadas à produção de leite, ajudando-os a compreender a realidade em 
que vivem, desenvolvendo habilidades para resolver problemas que surgem no dia-a-dia, 
aplicando suas próprias conclusões. Com o intuito de facilitar a construção do conhecimento, 
foram desenvolvidas atividades como: levantamento de dados por meio de um questionário para 
verificação do conhecimento prévio, estudo de textos direcionados à produção leiteira, palestra 
com veterinário, proporcionando-lhes reflexões que possam melhorar a prática de suas atividades 
e compartilhar suas experiências. Essa linha de trabalho deu oportunidades para que os alunos 
percebessem que a proposta aplicada em sala de aula, também seria útil no controle e 
acompanhamento na produção de leite em suas propriedades.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELIZANGELA TEIXEIRA 
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem Matemática aplicada à produção de leite
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Estratégia de ensino; Produção de leite
Resumo: A Matemática ensinada nas escolas e a Matemática da realidade do nosso aluno vêm 
se tornando um grande desafio para o professor. Muitos estudantes dizem que os conteúdos 
trabalhados em sala de aula parecem não ter aplicabilidade ao cotidiano. É preciso entender e 
aceitar que o aluno já possui um conhecimento matemático vivenciado no seu dia a dia, cabe ao 
professor valorizá-la e a partir desse conhecimento construir novos conhecimentos. Uma 
metodologia para encaminhar os conteúdos de matemática que há tempos vêm sendo estudada e 
defendida por pesquisadores é a Modelagem Matemática, como ferramenta que pode ajudar a 
superar problemas de ensino e aprendizagem. Considerando que parte dos alunos possui 
residência própria na zona rural desenvolvendo atividade econômica de agropecuária, 
dependente da produção de leite, será sugerido aos alunos o tema “Modelagem Matemática 
aplicada à produção de leite\'\'. O professor deve dinamizar um ambiente de aprendizagem onde 
os alunos sejam convidados a investigar por meio da Modelagem Matemática, atividades 
envolvendo a produção de leite, ajudando-os a compreender a realidade em que vivem; 
desenvolver a habilidade de resolver problemas, aplicando suas próprias conclusões. Serão 
desenvolvidas atividades como: Levantamento de dados junto aos alunos, aplicando um 
questionário para verificação do conhecimento prévio, estudo de textos direcionados à produção 
leiteira, palestra com técnico Agropecuário, proporcionando aos alunos reflexões que possam 
enriquecer seus conhecimentos, melhorando a prática de suas atividades, debates de maneira 
que os alunos compartilhem suas vivências. Poderão desenvolver atividades envolvendo 
conteúdos como porcentagem, gráficos, sistemas de medidas e monetárias, número decimal, 
cálculo de área, perímetro, entre outros. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELOISA PIMENTA STRAUCH 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Modelagem:Uma possibilidade metodológica para o ensino de matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: 1.Matemática; 2.Modelagem:3.Gráficos e Tabelas. 4. Educação estatística. 
Resumo: Diante dos inúmeros estudos que destacam a fragilidade na educação brasileira, 
especialmente no que se refere à Educação Matemática, e considerando também a necessidade 
de uma educação estatística no contexto social atual, neste artigo buscou-se mostrar os 
resultados obtidos mediante a proposta do Projeto de Intervenção Pedagógica “Articulando 
Educação Estatística e Modelagem Matemática como estratégia de ensino e de aprendizagem” 
por meio de um aprofundamento teórico-prático que embasasse uma alternativa metodológica 
capaz de contribuir para minimizar essas deficiências. Nesse sentido utilizou-se a modelagem 
matemática tendo em vista um processo educativo mais significativo e formador. Nessa 
perspectiva a presente artigo, fundamentada em estudos já efetivados sobre Modelagem, bem 
como mostra os resultados obtidos mediante a implementação da sequência didática de 
atividades que visava, através dessa alternativa metodológica um ‘fazer matemática’ inovador na 
sala de aula, capaz de proporcionar um processo de ensino e aprendizagem que tenha significado 
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para o aluno e contribuir para a aprendizagem na construção, leitura e interpretação de gráficos e 
tabelas, visando a melhoria da qualidade da ação docente e discente nos modos de fazer 
matemática na sala de aula. Assim, o artigo apresenta o relato da aplicação da proposta de 
intervenção pedagógica, realizada em salas de aulas de 1º anos do Ensino Médio no Colégio 
Estadual José Pavan – Ensino Fundamental e Médio, no município de Jacarezinho, no primeiro 
semestre de 2014, por meio da Sequência Didática. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELOISA PIMENTA STRAUCH 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem:Uma possibilidade metodológica para o ensino de matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: 1.Matemática; 2.Modelagem:3.Gráficos e Tabelas. 4. Educação estatística. 
Resumo: Diante dos inúmeros estudos que destacam a fragilidade na educação brasileira, 
especialmente no que se refere à Educação Matemática, e considerando também a necessidade 
de uma educação estatística no contexto social atual, nesta produção Didático Pedagógica, 
buscou-se complementar a proposta do Projeto de Intervenção Pedagógica “Articulando 
Educação Estatística e Modelagem Matemática como estratégia de ensino e de aprendizagem” 
através de um aprofundamento teórico-prático que embasasse uma alternativa metodológica 
capaz de contribuir para minimizar essas deficiências. Nesse sentido utilizou-se a modelagem 
matemática tendo em vista um processo educativo mais significativo e formador. Nessa 
perspectiva a presente produção, fundamentada em estudos já efetivados sobre Modelagem, 
apresenta uma sequencia didática de atividades que visa, através dessa alternativa metodológica 
um ‘fazer matemática’ inovador na sala de aula, capaz de proporcionar um processo de ensino e 
aprendizagem que tenha significado para o aluno e contribuir para a aprendizagem na construção, 
leitura e interpretação de gráficos e tabelas, visando a melhoria da qualidade da ação docente e 
discente nos modos de fazer matemática na sala de aula. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELOISA VAN DER NEUT 
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Matemática e Educação para um Consumo Saudável 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Consumo, Planejamento, Matemática Financeira.
Resumo: As mudanças econômicas, sociais e tecnológicas dos últimos anos têm apontado para 
a necessidade da implementação de ações que busquem educar financeiramente a população. A 
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escola é o ambiente mais apropriado para dar início a esta formação, pois esta se constitui num 
espaço rico para educar crianças e adolescentes para lidar com o dinheiro, para planejar o futuro 
e para se dar o devido preparo para as oscilações econômicas do mercado. Nessa perspectiva, 
este artigo tem por finalidade apresentar os resultados da implementação do Projeto de 
Intervenção na escola, desenvolvido como atividade integrante do Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE/2013. O objetivo principal do projeto foi investigar os saberes que são 
mobilizados por estudantes do 3° ano do Ensino Médio e os significados por eles atribuídos no 
desenvolvimento de uma proposta direcionada à educação para o consumo. O Projeto foi 
desenvolvido no Colégio Estadual Trajano Grácia, Irati/Pr. Os resultados indicam que os 
conteúdos concernentes à Matemática Financeira trabalhados numa perspectiva de educação 
para o consumo possibilitam aos alunos do Ensino Médio o estabelecimento de relações entre 
conteúdos da disciplina e o contexto pessoal ou social, bem como a reflexão sobre a necessidade 
do planejamento financeiro, da aquisição consciente de bens e produtos e da participação efetiva 
de todos para o equilíbrio do orçamento familiar. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELOISA VAN DER NEUT 
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Consumir, mas planejando e economizando!
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Consumo; Planejamento; Matemática Financeira.
Resumo: As mudanças econômicas, sociais e tecnológicas dos últimos anos têm apontado para 
a necessidade da implementação de ações que busquem educar financeiramente a população. A 
escola é o ambiente mais apropriado para dar início a esta formação, pois esta se constitui num 
espaço rico para educar crianças e adolescentes para lidar com o dinheiro, para planejar o futuro 
e para se dar o devido preparo para as oscilações econômicas do mercado. Nessa perspectiva, 
esta Unidade Didática tem por objetivo subsidiar o trabalho de implementação do Projeto de 
Intervenção na escola e oferecer material de apoio a professores interessados no tema 
“Educação Financeira”. O material é constituído de 18 atividades que abordam assuntos como 
consumo e consumismo, propagandas publicitárias, origem e evolução do dinheiro, orçamento 
doméstico e tópicos de Matemática Financeira, como porcentagem e juros. As atividades 
enfatizam as relações de consumo e de aplicação do dinheiro, com sugestão de textos e vídeos e 
têm a intenção de contribuir para a formação de cidadãos responsáveis diante de situações que 
envolvem o dinheiro.
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DISCIPLINA / ÁREA:  MATEMÁTICA

Professor PDE:  ELUETE LINA DE CARVALHO DE LIMA
Orientador:  ANA LUCIA PEREIRA -  IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Resoluções de Problemas e Jogos: uma perspectiva para o ensino e aprendizagem da 
Matemática.
Tema:  Tendências Metodológicas da Educação Matemática.
Palavras-chave: Jogos em Matemática; Etnomatemática; Modelagem.
Resumo:  É  sabido  que  não  existe  um  caminho  ou  uma  fórmula  perfeita,  que  possa  ser 
considerado como único  e melhor  modelo de ensino  para  qualquer  disciplina,  em especial  á 
Matemática. A execução do projeto proposto, com a resolução de problemas por meio de jogos  
tem por objetivo trabalhar as defasagem dos alunos do 6° ano, pretendendo assim melhorar a 
qualidade  da  aprendizagem  dos  mesmos,  visando  à  competência  dos  educadores  para  a 
realização de melhor atendimento ao aluno.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ELUETE LINA DE CARVALHO DE LIMA 
Orientador: ANA LUCIA PEREIRA - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resoluções de Problemas e Jogos: uma perspectiva para o ensino e aprendizagem da 
Matemática.
Tema: Tendências Metodológicas da Educação Matemática.
Palavras-chave: Jogos em Matemática; Etnomatemática; Modelagem.
Resumo: É sabido que não existe um caminho ou uma fórmula perfeita, que possa ser 
considerado como único e melhor modelo de ensino para qualquer disciplina, em especial á 
Matemática. A execução do projeto proposto, com a resolução de problemas por meio de jogos 
tem por objetivo trabalhar as defasagem dos alunos do 6° ano, pretendendo assim melhorar a 
qualidade da aprendizagem dos mesmos, visando à competência dos educadores para a 
realização de melhor atendimento ao aluno.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EMERSON DA SILVA OLIVEIRA 
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Modelagem Matemática como ferramenta para ensinar geometria no Ensino Médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
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Palavras-chave: Educação; Ferramenta; Modelagem Matemática.
Resumo: Neste trabalho expõe-se o relato de inovações no aprendizado dos alunos, tendo a 
Modelagem Matemática como estratégia metodológica de ensino, permitindo que os alunos 
desenvolvam uma forma diferente de pensar sobre a matemática, proporcionando uma maneira 
interessante de aprender os conteúdos propostos em sala, além de estudarem assuntos 
relacionados com sua própria vivência. O trabalho foi desenvolvido com os alunos do 3º ano 
matutino do Colégio Estadual Abraham Lincoln – Ensino Fundamental e Médio, situado no 
município de Kaloré, Paraná. Por meio de atividades práticas, com tarefas envolvendo geometria 
na construção de uma piscina, os alunos participaram com a resolução das questões em que 
aplicaram conhecimentos teóricos em situações do cotidiano. Observou-se que o trabalho 
despertou grande interesse pela disciplina de matemática oportunizando uma aprendizagem 
significativa e relevante, ao mesmo tempo criando relações do conhecimento teórico com a 
aplicação prática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EMERSON DA SILVA OLIVEIRA 
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem Matemática como ferramenta para ensinar geometria no Ensino Médio: 
Construção de uma piscina
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação; Ferramenta; Modelagem Matemática.
Resumo: A proposta deste trabalho tem por objetivo possibilitar inovações no aprendizado dos 
alunos, oferecendo a Modelagem Matemática como estratégia metodológica de ensino, 
permitindo que os alunos desenvolvam uma forma diferente de pensar sobre a matemática, 
proporcionando uma maneira interessante de aprender os conteúdos propostos em sala, e 
estarem estudando assuntos relacionados com sua própria vivência.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EMILIA RIBEIRO DA SILVA FLORES 
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: ESTRATÉGIAS UTILIZADAS POR ALUNOS DO SEXTO ANO NA RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS EM MATEMÁTICA
Tema: Investigar por meio da análise da produção escrita as estratégias que alunos do sexto ano 
utilizam na Resolução de Problemas.
Palavras-chave: Conceitos matemáticos. Estratégias. Resolução de Problemas.
Resumo: Este artigo pretende apresentar um relato da aplicação do Projeto de Implementação 
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Pedagógica, realizado no Colégio Estadual Bento Mossurunga, de Ivaiporã, envolvendo 28 alunos 
do 6º ano. Este projeto teve como objetivo, investigar, por meio de tarefas escritas, as estratégias 
e conceitos matemáticos que os alunos do 6º ano utilizam na Resolução de Problemas, 
verificando quais procedimentos e que tipos de registros utilizam quando se deparam com tarefas 
de matemática que envolvem conteúdos de leitura e escrita, sistema de numeração decimal, 
operações fundamentais, tratamento da informação - gráfico e tabelas, geometria plana e 
espacial, medidas de grandeza e números decimais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EMILIA RIBEIRO DA SILVA FLORES 
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias que alunos do sexto ano utilizam na Resolução de Problemas.
Tema: Investigação Matemática, tendo como enfoque domínio dos Conceitos Matemáticos.
Palavras-chave: Educação Matemática; Letramento; Resolução de Problemas
Resumo: A presente Proposta de Intervenção Pedagógica foi construída para ser aplicada no 
Colégio Estadual Bento Mossurunga, foi elaborada, com a finalidade de investigar por meio da 
análise da produção escrita as estratégias que alunos do sexto ano utilizam na Resolução de 
Problemas. Nesta proposta os conteúdos serão abordados por meio do uso de diferentes 
recursos pedagógicos e de estratégias de trabalho diversificadas, uma vez que a metodologia do 
docente é ponto chave para a transformação do senso comum em saber científico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EMIRIAN CRISTINA DE SOUZA
Orientador: ANA LUCIA PEREIRA - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A Lei 10.639/03 e os Jogos da Família dos Mancalas: contribuições para o ensino da 
Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Lei 10.639/03; Etnomatemática; Cultura afro; Mancalas
Resumo: Devido à promulgação da lei 10.639/03, torna-se necessário buscar conteúdos e 
desenvolver propostas pedagógicas que proporcionem o cumprimento desta deliberação em 
nossas escolas. Este artigo é fruto de um projeto de pesquisa, produção de material didático e 
intervenção na realidade escolar, desenvolvidos durante o PDE – Programa de Desenvolvimento 
Educacional, realizado pela SEED - Secretaria de Estado da Educação, em parceria com as 
Instituições de Ensino Superior do Paraná. Nele é analisado, por meio da discussão da lei 
10.639/03, o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros 
possibilitando aos profissionais e alunos a percepção da importância da garantia de 
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reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira. O presente 
projeto, também apresenta algumas reflexões sobre a Etnomatemática como um campo de 
estudo do pensamento matemático que permite a superação da visão Eurocêntrica de mundo, ao 
resgatar e valorizar distintas raízes culturais desses conhecimentos, como as indígenas e 
africanas. Como resultados, apresentamos o aspecto histórico de um jogo africano, conhecido por 
Mancalas, onde a Matemática está presente e possibilita a construção de muitos conhecimentos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EMIRIAN CRISTINA DE SOUZA
Orientador: ANA LUCIA PEREIRA - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Lei 10.639/03 e os Jogos da Família dos Mancalas: contribuições para o ensino da 
Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Lei 10.639/03; Etnomatemática; Cultura Afro; Mancalas.
Resumo: A intenção desse trabalho é contribuir com a discussão sobre a igualdade racial e levar 
à sala de aula conteúdos que abordam a história e a cultura Africana e Afro-brasileira, num 
sentido construtivo, com a intenção de contribuir com o diálogo sobre a valorização da dessas 
culturas evitando distorções e desconstruindo a história negativa do negro, vigente no contexto 
educacional e através de uma pedagogia afirmativa, visar à garantia da cidadania e a inserção e a 
permanência de alunos negros no sistema educacional. De acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), os jogos favorecem a criatividade estimulando a elaboração de 
estratégias e planejamentos das ações para resolução de problemas que exigem soluções vivas e 
imediatas. Isso porque a finalidade da pesquisa esta fundamentada em uma proposta pedagógica 
que estimule o ato de brincar como forma de organização do trabalho pedagógico. Estimulando a 
participação em trabalhos coletivos, criando assim um ambiente de cooperação, socialização, 
estratégias e respeito mútuo. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ERONI ANDRADE DE SOUZA FERREIRA 
Orientador: MARIO UMBERTO MENON - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: OS TRIBUTOS FISCAIS COMO INSTRUMENTO NA CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO 
DA MATEMÁTICA
Tema: Educação Matemática
Palavras-chave: Alternativas Metodológicas; Impostos e Taxas; Cidadania.
Resumo: Este trabalho aborda o tema tributos fiscais com o objetivo instigar no aluno o senso 
crítico, utilizando-o como instrumento na contextualização do Ensino da Matemática, buscando 
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despertar o interesse dos alunos para a análise não só da matemática envolvida, mas também 
dos aspectos sociais relacionados, como cidadão capaz de modificar o lugar onde vive. Utilizou-
se deste artifício pedagógico para desenvolver e promover o conhecimento de alguns conceitos 
de matemática, através de práticas pedagógicas nas quais os alunos do 9º ano de Ensino 
Fundamental e 3º ano do Ensino médio do Colégio Estadual santa Clara pudessem absorver 
conhecimentos que contribuíssem de forma positiva na formação de cidadãos conscientes em 
relação a sua formação. O projeto teve como base metodológica as tendências da Educação 
Matemática, dando ênfase à Resolução de Problemas. Para superar as dificuldades e aproximar 
os conceitos de Matemática à realidade dos alunos, as atividades desenvolvidas foram: 
questionários para os pais e alunos, vídeos e leituras sobre os tema estudado, os tributos fiscais 
incidentes na cesta básica, no talão de luz e água, conhecer e analisar o salário mínimo e o 
orçamento doméstico. Além dos conceitos tradicionais de Matemática foram abordadas questões 
que levaram os educandos a uma reflexão sobre a prática do consumo consciente e o seu 
planejamento financeiro. Buscando conseguir uma melhor conscientização em relação ao 
consumo, o trabalho teve também como pauta o orçamento doméstico e a análise dos descontos 
em folha de pagamento, como INSS e IR. Durante o desenvolvimento de todas as atividades, 
foram proporcionados momentos de discussões, onde os alunos puderam opinar sobre as 
atividades propostas e também sugerir outras. Acreditamos que esse trabalho contribuiu 
sobremaneira no processo de aprendizagem, onde os alunos se apresentaram motivados a 
compreender a importância dos conteúdos de Matemática fazendo uma relação dos conteúdos 
abordados com problemas reais. Nas respostas do pós-teste a certeza da compreensão ficou 
evidente, como, por exemplo, nas perguntas 8, 9 e 12, ressaltando uma grande diferença na 
questão 12, passando de 53% para 92% para os alunos do 3°A, e de 32% para 93% para os 
alunos do 9B, o entendimento que os impostos, apesar de cobrados, somente são ou deverão ser 
repassados ao governo, quando da emissão da nota fiscal. O propósito de incorporar conceitos 
matemáticos relacionados aos tributos fiscais através de algumas situações práticas vivenciadas 
no dia a dia é a compreensão dos cálculos na cobrança e na contrapartida à sociedade dos 
valores recolhidos em forma de tributos, estimulando os educandos a conhecer seus direitos e 
deveres como cidadão, para poder exercê-los em sua plenitude, visando uma melhor qualidade 
de vida em na sociedade em que vive. Ou seja, fiscalizar a si mesmo, cumprindo sua parte e 
exigindo que as empresas/instituições e o governo cumpram com a parte que lhes cabe.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ERONI ANDRADE DE SOUZA FERREIRA 
Orientador: MARIO UMBERTO MENON - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: OS TRIBUTOS FISCAIS COMO INSTRUMENTO NA CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO 
DA MATEMÁTICA
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS; IMPOSTOS; CIDADANIA
Resumo: A presente Unidade Didática apresenta metodologias alternativas aliadas à prática 
pedagógica, com recursos didáticos de fácil manipulação pelos alunos. Busca desenvolver e 
promover o conhecimento matemático, com os quais os alunos possam compreender e entender 
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os conceitos, e a aplicabilidade dos cálculos dos impostos, uma vez que tal processo não pode 
ser visto como algo alheio e desvinculado. Através de práticas vivenciadas no dia a dia pelos 
alunos, possibilite a compreensão dos referidos cálculos, tais como o cálculo do ICMS da cesta 
básica, talão de luz, talão de água. E assim, possam entender o processo da cobrança e 
devolução de tributos por parte do governo. Estimulando desta forma os educandos a 
conhecerem seus direitos e deveres de cidadãos, podendo exercê-los em sua plenitude, visando 
melhorar a sua qualidade de vida. Atreves desta contextualização, pretende-se que os alunos 
possam desmistificar o mito de que a matemática estudada na escola é diferente da utilizada no 
dia a dia.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EUGENIA APARECIDA HEIDE 
Orientador: Leonia Gabardo Negrelli - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Processo de Avaliação em Matemática no Ensino Médio
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Ensino de matemática. Avaliação. Matemática. 
Resumo: O presente artigo aborda instrumentos de avaliação empregados por professores de 
matemática em salas de aula do Ensino Médio, de modo especial busca discutir como avaliações 
escritas podem ser empregadas em proveito do aprendizado dos alunos. Uma proposta para a 
elaboração de tal tipo de avaliação foi elaborada, sendo ela composta por quatro momentos, 
sendo que em cada um deles pretende-se detectar: i) conhecimentos prévios dos alunos acerca 
de temas relacionados ao conteúdo trabalhado; ii) o conhecimento matemático institucionalizado, 
objeto de ensino nas escolas; iii) o uso de recursos tecnológicos como calculadoras, softwares e 
aplicativos para celulares; iv) a aplicabilidade e apropriação do caráter interdisciplinar da 
matemática, entendido como uma parceria natural entre diversas áreas de conhecimentos. A 
implementação do projeto, contendo a proposta elaborada, foi feita num Centro Estadual para 
Educação Básica para Jovens e Adultos, com alunos de Ensino Médio. O principal objetivo desse 
trabalho foi subsidiar professores de matemática no aprimoramento de suas práticas avaliativas e 
de suas estratégias de ensino, através desta estrutura proposta para avaliações escritas. 
Realizou-se uma fundamentação teórica em autores como Moretto (2009), Antunes (2007), Lopes 
e Muniz (2010), D\'Ambrosio (2011), Luckesi (2011), dentre outros, que instigaram muitas das 
reflexões apresentadas nesse artigo.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EUGENIA APARECIDA HEIDE 
Orientador: Leonia Gabardo Negrelli - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O PROCESSO DE AVALIAÇÃO EM MATEMÁTICA NO ENSINO MEDIO
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Matemática; Avaliação; Ensino Médio
Resumo: A busca pelo aperfeiçoamento de práticas avaliativas no ensino e aprendizagem de 
matemática e a convicção de que essas práticas precisam ser concebidas e executadas de 
acordo com estratégias e objetivos de ensino que o professor prioriza formam o eixo norteador da 
criação deste Caderno Temático. A avaliação como um processo de acompanhamento contínuo e 
sistemático precisa ser usada em proveito do aprendizado dos alunos e do professor. O professor 
precisa dispor de variados instrumentos de avaliação e um deles são as atividades avaliativas 
escritas que, além de fornecer indicadores sobre o aprendizado dos alunos, possibilitam ao 
professor uma autoavaliação e aperfeiçoamento no que diz respeito às suas práticas de ensino e 
aos objetivos desse ensino priorizados. Neste Caderno abordamos concepções de avaliação, a 
existência de variados instrumentos avaliativos e propomos uma estrutura para a elaboração de 
atividades avaliativas escritas para ao Ensino Médio que possa subsidiar outros professores no 
aprimoramento de suas práticas avaliativas. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EUGENIA DE CASSIA ANDRADE
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Equações do 2º Grau no contexto de uma trajetória de Ensino e Aprendizagem
Tema: Concepções sobre Matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Educação Matemática. Trajetórias de Ensino e Aprendizagem. Educação 
Matemática Realística. Resolução de Problemas.
Resumo: Este artigo apresenta o relato da aplicação de uma Trajetória Hipotética da 
Aprendizagem (THA) elaborada pela autora, professora da Educação Básica da rede Estadual do 
Paraná, durante sua participação no PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional no ano 
de 2014, com alunos do 9° ano, na disciplina de Matemática no Colégio Estadual Professora Déa 
Alvarenga – Ensino Fundamental e Médio na cidade de Londrina – PR. Na Introdução, é 
apresentada uma breve explicação sobre o Programa, de forma a auxiliar o leitor a entender essa 
formação. No Desenvolvimento, apresentam-se alguns conceitos sobre a Educação Matemática 
Realística que fundamenta a THA. Ainda no Desenvolvimento, são apresentadas tarefas que 
foram desenvolvidas com os alunos, previstas na Trajetória Hipotética da Aprendizagem, 
juntamente com o relato de como ocorreram. Nas considerações finais, são apresentados os 
resultados obtidos e as conclusões do trabalho desenvolvido.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EUGENIA DE CASSIA ANDRADE
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Equações de 2º grau no contexto de uma trajetória de ensino e aprendizagem
Tema: Concepções sobre Matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Educação Matemática Realística; Trajetória Hipotética de Aprendizagem; 
Equações do 2º Grau; Resolução de Problemas.
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica é um material que servirá de suporte para a 
implementação do Projeto de Intervenção do PDE-2012. Apresenta o formato de uma Unidade 
Didática Pedagógica, um material didático no qual constará as tarefas e encaminhamentos 
metodológicos que serão aplicadas juntamente com os alunos. Com as ações propostas nesta 
Unidade Didática pretendemos que os alunos encontrem nos conteúdos matemáticos explorados 
relações com suas vidas, percebam que os conteúdos são relevantes e úteis nas suas aplicações 
diárias. Com o objetivo de contribuir na superação dos problemas relacionados ao processo 
ensino-aprendizagem, esta unidade didática busca alternativas na Educação Matemática 
Realística com Trajetórias de Ensino e Aprendizagem de problemas que permitem explorar 
diversos conteúdos, principalmente as Equações de 2º Grau.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EUZENI ALMEIDA DE BARROS 
Orientador: Roberta Ekuni de Souza - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: ENSINANDO MATEMÁTICA ATRAVÉS DE JOGOS E NEUROEDUCAÇÃO: UMA 
EXPERIENCIA NA SALA DE RECURSOS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática; Jogos; Neurociência; Neuroeducação; Sala de Recursos.
Resumo: A Matemática é uma disciplina essencial, já que está inserida na vida e na rotina da 
população em geral. Entretanto, muitos alunos apresentam dificuldades nas operações básicas e 
se sentem desmotivados à aprender. Uma alternativa para melhorar o aprendizado é a utilização 
de jogos, que possui papel primordial no ensino e aprendizagem na sala de recursos, e da 
neurociência, com o intuito de estimular e motivar tais alunos. Assim, esse estudo objetivou utilizar 
jogos como ferramenta para auxiliar a aprendizagem dos mesmos. Foram elaborados jogos 
baseados na resolução das operações fundamentais como instrumento para contribuir a 
aprendizagem dos educandos. Para alcançar tal objetivo, foram realizadas atividades lúdicas na 
sala de recursos e laboratório de informática, valendo-se da neuroeducação, no qual a 
aprendizagem teve êxito, mediante a intervenção pedagógica e estimulação, resgatando o 
conhecimento matemático. A análise dos resultados foi baseada na avaliação diagnóstica a priori 
e a posteriori das atividades escritas e do contato com os jogos aplicados. Observou-se uma 
melhora significativa no aprendizado de matemática, fazendo com que os alunos apresentassem 
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um rendimento escolar satisfatório, despertando o interesse pelo aprofundamento na disciplina, 
dentro e fora de sala, oportunizando assim, que o professor desafiasse os estudantes a pensarem 
matematicamente resgatando o prazer da descoberta.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EUZENI ALMEIDA DE BARROS 
Orientador: Roberta Ekuni de Souza - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ensinando matemática através de jogos e neuroeducação: uma experiência na sala de 
recursos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática; Jogos; Neuroeducação; Sala de recursos.
Resumo: O presente material aqui apresentado, sob a forma de Unidade Didática, foi elaborado 
em consonância com o objeto de estudo que tem como escopo utilizar jogos baseados nas 
operações fundamentais como instrumento para auxiliar a aprendizagem dos alunos da sala de 
recursos na disciplina de matemática. Para alcançar tal objetivo, realizar-se-á atividades lúdicas 
na sala de recursos utilizando princípios da neuroeducação e dos jogos, onde a análise dos 
resultados será baseada na avaliação a priori e a posteriori do contato com os jogos aplicados 
aos alunos. Com isso, espera-se melhorar o aprendizado em matemática, fazendo com que os 
alunos possam vir a obter um rendimento escolar melhor, despertando o interesse pelo 
aprofundamento desta disciplina, que é imprescindível na vida de todos, dentro e fora de sala. 
Permitindo-se assim, que o professor desafie os estudantes a pensarem matematicamente 
resgatando o prazer da descoberta.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EVERALDO MARTINS DE SOUZA 
Orientador: Luciano Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: EXPLORANDO PRISMAS POR MEIO DA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS: UMA 
EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Geometria espacial; educação
Resumo: O artigo relata que tinha por objetivo uma pesquisa realizada em uma turma de terceira 
série do Ensino Médio relacionar os conceitos matemáticos em sala de aula na construção de 
conhecimentos de Geometria Espacial. Com esse trabalho o professor desenvolveu alguns 
procedimentos que auxiliou o processo de ensino-aprendizagem da Matemática e tornou as aulas 
mais interessantes, atraentes e de fácil compreensão. A partir da análise dos dados obtidos foi 
possível inferir que quando os conteúdos matemáticos surgem da realidade dos alunos despertam 
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maior interesse e motivação para aprendizagem. Conclui-se que essa prática pedagógica 
apresentou resultados positivos, quando utilizada em sala de aula. Palavras Chave: Geometria 
espacial, educação

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: EVERALDO MARTINS DE SOUZA 
Orientador: Luciano Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Explorando Prismas por meio da confecção de lixeiras: uma experiência com alunos do 
terceiro ano do Ensino Médio 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Geometria Espacial; educação
Resumo: Este trabalho tem por objetivo explorar os conceitos da Geometria Espacial através das 
experiências realizadas em sala de aula nas confecções de lixeiras em formato prismas. O projeto 
será desenvolvido em um terceiro ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual João Teothônio 
Netto – EMP, na cidade de Moreira Sales. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FABIANA DE OLIVEIRA ROSA 
Orientador: Jose Trobia - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Utilização de videoaulas e do software GeoGebra no ensino de funções
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Funções. GeoGebra. Videoaula
Resumo: Atualmente muito se discute sobre o uso das tecnologias para melhoria no processo de 
ensino aprendizagem na disciplina de Matemática, visto que os alunos apresentam certo 
desinteresse pela mesma. Partindo deste problema, este artigo descreve os resultados de uma 
investigação-intervenção com os estudantes do Ensino Médio, que foram levados à assistir 
videoaulas criadas por esta professora, direcionando-os à pesquisa e investigação do conteúdo 
de funções lineares e quadráticas, em contraturno, de forma independente. Nestas aulas os 
estudantes foram orientados a realizar pesquisas, construir conceitos, fazer analogias, resolver 
exercícios e utilizar o software GeoGebra para tirar conclusões sobre o estudo realizado. O 
software GeoGebra serviu de ferramenta de apoio para representação das referidas funções e 
suas aplicações em diversas situações. Objetivou-se desta forma, motivar o aluno na 
aprendizagem efetiva da Matemática, valorizando o processo de construção do conhecimento 
com as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação).
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FABIANA DE OLIVEIRA ROSA 
Orientador: Jose Trobia - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Vídeo aulas e uso do software GeoGebra como ferramenta no ensino de funções de 1º e 
2º graus
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Funções; GeoGebra; Videoaula.
Resumo: Este projeto consiste em uma intervenção com os estudantes do ensino médio, no qual 
serão levados a assistir videoaulas criadas por esta professora, direcionando-os à pesquisa e 
investigação do conteúdo de funções lineares e quadráticas, em contraturno, de forma 
independente. Nestas aulas os estudantes serão orientados a realizarem pesquisas, construir 
conceitos, fazer analogias, resolver exercícios e utilizar o software GeoGebra para tirar 
conclusões sobre o estudo realizado. O software GeoGebra servirá de ferramenta de apoio para 
representação das referidas funções e suas aplicações em diversas situações, como por exemplo 
a disciplina de física. Objetiva-se desta forma, motivar o aluno na aprendizagem efetiva da 
matemática, valorizando o processo de construção do conhecimento com as tecnologias de 
informação e comunicação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FABIO APARECIDO BARBOSA 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ALGUMAS METODOLOGIAS COM USO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS EM SALA DE 
AULA COMO CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tecnologia na educação. Formação de professores. Tecnologias móveis. Uso de 
aplicativos em sala de aula.
Resumo: Ao se observar a evolução dos recursos tecnológicos, especificamente, das tecnologias 
móveis, verifica-se que, com muita rapidez, surgem novos aplicativos de jogos, de pesquisa, de 
edição de imagens, entre outros. Esses aplicativos são encontrados, geralmente, em tablets e 
smartphones. Essas tecnologias estão cada vez mais presentes na escola, e, na sala de aula, é 
comum encontrar alunos se “relacionando” por meio das redes sociais. Dessa forma, acredita-se 
que os aplicativos possam ser utilizados como recurso didático na escola. Portanto, considera-se 
necessário que os professores conheçam e se apropriem dessa tecnologia. Nesse sentido, 
realizou-se uma pesquisa em que foi oferecido um curso que propõe metodologias para uso das 
tecnologias móveis em sala de aula, especificamente, o uso dos tablets e smartphones. O curso 
foi oferecido em duas modalidades de ensino: presencial e a distância. Participaram do curso na 
modalidade presencial trinta e três professores de Matemática da Rede Pública do Estado do 
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Paraná, vinculados ao Núcleo Regional de Educação de Maringá. Na modalidade on-line, no 
Grupo de Trabalho em Rede, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle da Secretaria de 
Estado de Educação do Estado do Paraná, participaram dezessete professores de Matemática de 
regiões diferentes do Estado. Para análise dos dados da pesquisa, criou-se um blog em que os 
professores participantes relatassem as experiências vivenciadas ao utilizarem os recursos que 
eram apresentados no curso. Os resultados obtidos mostraram que é possível explorar com 
sucesso as tecnologias móveis em sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FABIO APARECIDO BARBOSA 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Algumas metodologias para uso das tecnologias móveis em sala de aula.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: tecnologia na educação; formação de professores; tecnologias móveis; 
metodologias de ensino
Resumo: Vivemos hoje em um mundo tecnológico, onde quase tudo se resolve apertando um 
botão. A telefonia móvel também vem mudando, agora com muito mais recursos e aplicativos de 
jogos, de pesquisa, edição de imagens e vídeos, calculadoras, entre outros, funcionam como um 
pequeno computador portátil. A presença desses aparelhos na escola é a cada dia mais evidente, 
é comum encontrarmos os alunos se “relacionando” através das redes sociais. Levando em 
consideração a atual evolução dos recursos tecnológicos, mais especificamente, das tecnologias 
móveis presentes na escola, faz-se necessário conhecer os recursos tecnológicos ou aplicativos 
destes aparelhos que possam ser utilizados em sala de aula, para tanto, o objetivo deste caderno 
pedagógico é apresentar algumas metodologias para uso de tecnologias móveis em sala de aula 
para professores de Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FERNANDA CARVALHO RIBEIRO 
Orientador: Sonia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A ESCALA MUSICAL COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO DE FRAÇÕES
Tema: TENDENCIA METODOLÓGICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: FRAÇÕS;MUSICA;MATEMATICA;HISTÓRIA
Resumo: O PROJETO FOI IMPLANTADO COM ALUNOS DO 7ª ANO , COMEÇANDO COM UM 
QUESTIONÁRIO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE MATEMÁTICA E MUSICA E LOGO APÓS UM 
TEXTO SOBRE A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E A DESCOBERTA DO MONOCÓRDIO 
SEGUIDO DE QUESTÕES QUE OS ALUNOS RESOLVERAM COM AUXILIO DE UM 
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MONOCÓRDIO E UM AFINADOR ELETRÔNICO. PARA CONCLUIR FOI APLICADO UM NOVO 
QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOS.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FERNANDA CARVALHO RIBEIRO 
Orientador: Sonia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A escala musical como metodologia para o ensino de frações
Tema: Tendências Metodológicas em Educação matemática
Palavras-chave: matemática;música;frações
Resumo: A relação entre matemática e música existe desde os primórdios, e hoje vemos que a 
matemática é uma disciplina classificatória para a maioria dos alunos já a música desperta 
carinho , este projeto vem apresentar o ensino da matemática através da música como uma 
metodologia que atraia e motive os alunos relacionando os conteúdos tidos como chatos como 
frações, com beleza da música ,deseja-se utilizar a relação existente entre a música e a 
matemática de forma que os alunos possam relacionar os conteúdos pedagógicos com a 
realidade bem como despertar relações afetivas com a matemática por meio das relações 
existentes com a música.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FERNANDA CRISTINA SALAMI 
Orientador: Susimeire Vivien Rosotti de Andrade - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DOS NÚMEROS 
RACIONAIS
Tema: Metodologias de Aprendizagem no Ensino da Matemática voltado à Resolução de 
Problemas.
Palavras-chave: Resolução de Problemas. Interpretação de Enunciados. Números Racionais. 
Operações Fundamentais.
Resumo: O presente artigo refere-se a uma investigação desenvolvida no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), que teve como objetivo principal aproximar a resolução de 
problemas como uma da estratégia metodológica para o ensino dos números racionais. 
Trabalhou-se com alunos do 8º anono Colégio Estadual São Pedro. A proposta foi desenvolvida 
compreendendo a estratégia de resolução de problemas,com o intuito de instigar os alunos ao 
pensar sobre o problema, raciocinar, estabelecer relações, visando sua interpretação e resolução. 
Durante a implementação das atividades os alunos participaram efetivamente das aulas 
interpretando, criando e discutindo diferentes situações problemas. Apresentaremos neste artigo 
as análises e as conclusões das atividades desenvolvidas pelos alunos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FERNANDA CRISTINA SALAMI 
Orientador: Susimeire Vivien Rosotti de Andrade - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Resolução de Problemas como Estratégia para Interpretar Enunciados e Cálculos 
Fundamentais com Números Racionais.
Tema: Metodologias de Aprendizagem no Ensino da Matemática voltado à Resolução de 
Problemas.
Palavras-chave: Situações Problema; Interpretação de Enunciados; Números Racionais; 
Operações Fundamentais.
Resumo: Refletindo sobre a prática de sala de aula, chega-se a conclusão que a maior parcela 
dos alunos tem grandes dificuldades ao interpretar um enunciado o que consequentemente 
dificulta a própria resolução da questão matemática. Assim, tendo essa principal preocupação é 
que desenvolverei a produção do material didático-pedagógico, tendo como objetivo aplicar e 
resolver situações problema, analisando formas de melhorar e motivar o nosso aluno frente a um 
problema que envolve operações fundamentais com números racionais. As atividades 
desenvolvidas serão trabalhadas com o 8ª ano do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FERNANDO HENRIQUE ALONSO 
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: GEOGEBRA, SOFTWARE LIVRE, UMA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE FUNÇÕES 
NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO MÉDIO.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Palavras-chave GeoGebra; software livre; funções; gráficos e tabelas 
Resumo: Este artigo relata como foi desenvolvido, em sala de aula, o estudo sobre funções de e 
1º e 2º grau utilizando o software livre GeoGebra como uma ferramenta auxiliar para o processo 
ensino-aprendizagem. O principal objetivo da sua realização foi o de verificar se a utilização de 
um software livre pode auxiliar professores e alunos no processo ensino-aprendizagem, em 
específico o tema funções. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do 1º ano do ensino médio do 
Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins, localizado no município de Guarapuava no Estado 
do Paraná. Todas as atividades propostas e desenvolvidas têm como foco principal a verificação 
de uma melhora ou não por parte de nossos alunos na prática pedagógica no processo ensino-
aprendizagem do conteúdo funções de 1º e 2º graus, utilizando o software livre GeoGebra, como 
uma ferramenta alternativa. À medida que as atividades propostas foram desenvolvidas ficou 
evidente que a motivação dos alunos passou a ser maior do que a demonstrada nas aulas 
expositivas. Notou-se que o fato de tirarmos os alunos da sala de aula e levá-los ao laboratório 
tornou as aulas mais interessantes e alimentando a curiosidade ao estar à frente de um 
computador, o que fez com que os alunos buscassem ampliar o conhecimento ao manusear os 
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computadores. O uso do software GeoGebra facilitou os alunos a entenderem o conceito de 
funções assim como a finalidade de cada coeficiente na lei de formação da função. O GeoGebra 
também serviu como uma ótima ferramenta para auxiliar concomitantemente professor e alunos 
no processo ensino-aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FERNANDO HENRIQUE ALONSO 
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GEOGEBRA, SOFTWARE LIVRE, UMA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE FUNÇÕES 
NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO MÉDIO.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geogebra; software livre; funções; gráficos e tabelas
Resumo: Os diversos investimentos realizados pelos governos na educação, não são suficientes 
para garantir uma educação de qualidade, temos desafios a vencer ao nos depararmos com 
baixos resultados obtidos pelos alunos nas avaliações externas, precisamos de práticas 
pedagógicas que favoreçam o raciocínio e a absorção de conceitos matemáticos e não 
simplesmente reprodução de métodos para resolução de exercícios. Este projeto, tentar superar 
os problemas de aprendizagem da Matemática utilizando um software matemático e apresenta 
atividades que auxiliem os alunos na formação do conceito de funções, com construção e análise 
de gráficos e resolução de problemas com aplicações, principalmente na área de Física. Com as 
atividades propostas, esperamos que os alunos sintam prazer em aprender Matemática e que o 
professor seja visto pelo aluno como um facilitador na construção do seu conhecimento 
matemático. O objetivo é contribuir para o ensino e aprendizagem da Matemática apresentando 
uma proposta metodológica com a utilização de um software matemático para o estudo de 
funções. Na metodologia serão realizadas algumas atividades em sala de aula e no laboratório de 
informática utilizando o GeoGebra, com o objetivo de auxiliar e tornar, para o aluno, o processo 
ensino-aprendizagem de funções do 1º e 2º graus mais fácil e agradável. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FRANCISCO ROBERTO PARRA 
Orientador: Eliandro Rodrigues Cirilo - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Aplicação de Proporção no Estudo de Áreas Cultiváveis
Tema: Conteúdos Curriculares da Disciplina de Matemática.
Palavras-chave: Proporção. Matemática. Áreas Cultiváveis.
Resumo: Este artigo tem como objetivo geral descrever como se deu a implementação do projeto 
sobre o estudo da proporcionalidade em áreas cultiváveis com alunos do 7º Ano do Ensino 
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Fundamental do Colégio Estadual José Siqueira Rosas. Num primeiro momento os alunos 
responderam um questionário, para que se pudesse compreender quais eram seus 
conhecimentos prévios sobre o tema que seria abordado. Em seguida, foi feito com os alunos um 
levantamento sobre as áreas cultiváveis, sendo escolhidas cinco propriedades rurais, 
pesquisando a área total de cada uma e qual é a área destinada ao plantio para o estudo e 
desenvolvimento das atividades que foram descritas no projeto. Foram estudados dois plantios de 
uva, dois plantios de tomate e um plantio de alface. Na sequência, foram divididos os alunos em 4 
grupos de cinco alunos que se dirigiram com o professor as propriedades para coleta de dados, 
com as informações coletadas, os alunos voltaram a sala de aula onde foram aplicadas atividades 
de proporcionalidade no estudo de áreas de produção, visto que era uma proposta de ensino-
aprendizagem da Matemática para a educação do campo, fundamentada com as relações entre 
Modelagem Matemática e as ações cotidianas tradicionais da Agricultura.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FRANCISCO ROBERTO PARRA 
Orientador: Eliandro Rodrigues Cirilo - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aplicação de Proporção no Estudo de áreas cultiáveis
Tema: Conteúdos Curriculares da Disciplina de Matemática.
Palavras-chave: Escola; Proporção; Modelagem Matemática; Áreas Cultiváveis.
Resumo: Este trabalho de implementação pedagógica terá como público alvo alunos do 7º ano 
vespertino do ensino fundamental. Tem como objetivo principal atividades que promovam a 
observação, exploração e aplicação de proporção no estudo de áreas cultiváveis. Além disto 
objetiva-se também conceituar, através do ensino de proporcionalidade, a compreensão das 
relações quantitativas do trabalho agrícola e sua aplicação em áreas cultiváveis. Acredita-se que o 
conhecimento matemático resultante das interlocuções estabelecidas pelo homem, quando 
assumido como linguagem, torna-se um recurso fundamental no exercício da leitura voltado à 
elaboração de soluções de problemas para melhoria da qualidade de vida. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FRANCISMEIRE VIEIRA 
Orientador: Regina Luzia Corio de Buriasco - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTUDO EM AULAS DE MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Avaliação da Aprendizagem Escolar; Recuperação de 
Estudos.
Resumo: O presente artigo apresenta o relato de uma experiência com avaliação e recuperação 
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de estudos em aulas de matemática desenvolvida em uma classe de 9º Ano do Ensino 
Fundamental. Utilizando a prova em fases na perspectiva da avaliação formativa, por meio da 
qual foi oportunizado ao aluno utilizar um mesmo instrumento, que serviu tanto para 
aprendizagem quanto para avaliação e recuperação. Foi proposta uma prova contendo questões 
em que os alunos puderam analisar suas próprias resoluções e trabalhar na perspectiva da 
avaliação como oportunidade de aprendizagem. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: FRANCISMEIRE VIEIRA 
Orientador: Regina Luzia Corio de Buriasco - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Avaliação e Recuperação de Estudos em aulas de Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Avaliação; Matemática; Aprendizagem
Resumo: Atualmente com o desenvolvimento da sociedade e o surgimento de uma realidade 
diferente, mutante, acelerada, a escola precisa buscar tentativas para acompanhar essas 
mudanças que se refletem na sala de aula. Desta forma o objetivo do presente projeto será de 
apresentar uma proposta de avaliação como oportunidade de aprendizagem, que pode ser 
também utilizada como recuperação de estudos em uma classe de 9º Ano do Ensino 
Fundamental, utilizando a prova em fases na perspectiva da avaliação formativa. Assim, será 
oportunizado ao aluno utilizar um mesmo instrumento que sirva tanto para aprendizagem quanto 
para avaliação e recuperação. Sendo que as propostas para a estratégia de ação serão: propor e 
explorar tarefas a partir das quais os alunos possam investigar como estão lidando com o assunto 
envolvido nas questões das provas escritas de matemática, analisar a prova em fases para 
orientar os alunos na realização de análise de suas próprias resoluções e trabalhar na perspectiva 
da matematização e da reinvenção guiada propostas pela EMR

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GEOVANA APARECIDA MAGALHAES 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: TRABALHANDO A PORCENTAGEM POR MEIO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NO COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO MARTINS DE MELLO 7º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Modelagem Matemática. Porcentagem.
Resumo: Este artigo discorre sobre os conceitos, princípios, práticas e procedimentos ligados a 
porcentagem por meio da coleta seletiva de resíduos sólidos. A Modelagem Matemática é uma 
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importante estratégia metodológica com íntima relação com o estudo em questão para alunos do 
7º ano do ensino fundamental. Assim, ao associar ao assunto “Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos”, discute-se os materiais recicláveis com foco nos ciclos: geração, coleta, tratamento e 
disposição final. Com relação ao tratamento de pesquisa, buscaram-se na literatura de autores 
renomados subsídios teóricos importantes sobre a temática. Referencia o estudo a abordagem 
metodológica na perspectiva descritivo-qualitativa, com base em uma pesquisa bibliográfica, além 
de observações feitas com os alunos mediante uma oficina de trabalho. Verificou-se que o estudo 
de porcentagem elaborado mediante a geração, coleta, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos, tem na modelagem matemática uma importante metodologia de trabalho educativo. A 
abordagem desenvolvida com a modelagem favoreceu o aprendizado de porcentagem e 
proporções, tornando o conteúdo mais significativo, contextualizado e motivante para os alunos e 
o professor, além de ajudar na compreensão de situações matemáticas do dia a dia. Sugere-se, 
em relação aos resíduos sólidos, que as especificidades que envolvem essa atividade sejam 
acompanhadas de um trabalho compartilhado com todos os professores e comunidade da escola, 
mediante um gerenciamento que leve em conta o conhecimento sobre sustentabilidade e melhor 
descarte de resíduos. Levar a todos os alunos da escola a discussão da utilização da 
porcentagem por meio da modelagem é tarefa fundamental dos professores de matemática. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GEOVANA APARECIDA MAGALHAES 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TRABALHANDO A PORCENTAGEM POR MEIO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NO COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO MARTINS DE MELLO 7º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem de Matemática;Modelagem Matemática; Coleta Seletiva 
de Resíduos;Porcentagem
Resumo: Este estudo visa contribuir com o ensino de matemática utilizando a Modelagem 
Matemática como estratégia metodológica, em especial no ensino de Porcentagem, cujas 
atividades a serem desenvolvidas na sala de aula associam-se ao tema “Coleta Seletiva de 
Resíduos Sólidos”, já que é crescente o consumo de produtos e o descarte incorreto das 
embalagens pela população. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GILMAR GARCIA DE ALMEIDA 
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Geogebra no Ensino de Geometria Plana
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Geometria Plana; Aprendizagem Significativa; Geogebra
Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo principal desenvolver o conteúdo de Geometria 
plana no nono ano do ensino Fundamental, utilizando o softwere geogebra como ferramenta para 
possibilitar uma aprendizagem significativa, baseada na Teoria da aprendizagem de David 
Ausubel. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GIOVANA PARISE 
Orientador: Rosangela Villwock - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Geometria Espacial: Possibilidades de Ensino
Tema: O Ensino da Geometria Espacial
Palavras-chave: Planificação de sólidos; jogos; material manipulável; aprendizagem de 
Geometria.
Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão sobre as metodologias de ensino de Geometria 
Espacial para alunos do Ensino Médio. A intenção foi mostrar como a Geometria pode ser 
trabalhada por meio de materiais manipuláveis, com a montagem de sólidos geométricos, 
permitindo uma melhor compreensão dos diferentes espaços, planificações e cálculo de área e 
volume. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver práticas pedagógicas para que o 
ensino da Geometria Espacial, de forma que esta tenha caráter formativo e instrumental. O 
trabalho com as noções de geometria espacial por meio de materiais manipuláveis foi muito 
importante pois os alunos puderam vivenciar a teoria e a prática. Conclui-se com este trabalho 
que é preciso buscar novas metodologias, novos conhecimentos, novas estratégias de trabalho, 
para apresentar aulas mais dinâmicas, despertando no aluno maior interesse em aprender os 
conteúdos trabalhados em sala de aula.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GIOVANA PARISE 
Orientador: Rosangela Villwock - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Geometria Espacial: Possibilidades de Ensino
Tema: O Ensino da Geometria Espacial
Palavras-chave: Materiais manipuláveis; Sólidos geométricos; Planificação.
Resumo: Nesta produção didático-pedagógica são apresentadas atividades baseadas em 
diferentes metodologias e algumas possibilidades de ensino, dada as dificuldades encontradas 
pelos professores no ensino do conteúdo de geometria espacial. O objetivo deste trabalho é 
desenvolver práticas pedagógicas que levem os alunos a reconhecer os elementos e as formas 
dos sólidos geométricos, possibilitem a visualização e a percepção espacial e compreendam o 
cálculo de área total e volume. A montagem e planificação dos sólidos, o uso de materiais 
concretos e sites, são algumas das práticas propostas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GISELE WALZ 
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Uso de jogos no processo de ensino-aprendizagem dos números fracionários
Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos; frações; operações com frações.
Resumo: O presente artigo trata da implementação de um projeto educacional, desenvolvido 
durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE – 2013/2014 e 
aplicado em turmas de 8° ano do Colégio Estadual Jardim Consola. É uma proposta de ensino-
aprendizagem para o estudo dos números fracionários, suas representações e significados, com o 
intuito de proporcionar ao aluno aulas mais dinâmicas e motivadoras, estimulando a sua 
curiosidade, a reestruturação e sistematização do conhecimento de forma mais dinâmica, 
oportunizando também, a socialização dos conteúdos relacionados aos números fracionários 
entre os alunos, bem como a forma de pensar em relação à construção dos mesmos. Para o 
desenvolvimento do tema sugerido foi utilizada uma metodologia baseado em jogos pedagógicos, 
estimulando o pensamento independente, raciocínio lógico cálculo mental, fixação do conteúdo e 
motivação no processo ensino aprendizagem de uma forma mais dinâmica. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GISELE WALZ 
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uso de jogos no processo de ensino-aprendizagem dos números fracionários
Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos; frações; operações com frações.
Resumo: Diante das dificuldades relacionadas ao ensino da disciplina de matemática, em atribuir 
sentido e construir significados às ideias presentes no cotidiano das pessoas, a finalidade dessa 
unidade pedagógica é apresentar os jogos com recurso pedagógico no ensino dos números 
fracionários, suas representações e significados, com o intuito de proporcionar ao aluno aulas 
mais dinâmicas e motivadoras, estimulando a sua curiosidade, a reestruturação e sistematização 
do conhecimento de forma mais dinâmica, oportunizando também, a socialização dos conteúdos 
relacionados aos números fracionários entre os alunos, bem como a forma de pensar em relação 
à construção dos mesmos. A implementação será efetuada no Colégio Estadual Jardim 
Consolata, situado em Cascavel-Pr, com alunos do 8º ano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GISELLI MOCELIN MARTINS 
Orientador: Amauri Jersi Ceolim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: Mapas Conceituais e produção escrita como ferramentas para o ensino e aprendizagem 
de grandezas e medidas
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Mapas Conceituais; grandezas e medidas; comprimento; área.
Resumo: Com o objetivo de verificar a importância dos registros escritos nas aulas de 
matemática, foi realizado um trabalho utilizando mapas conceituais e produção escrita como 
recursos para o ensino e aprendizagem do conteúdo de grandezas e medidas numa turma de 6º 
ano do Colégio Estadual Dr. Osvaldo Cruz, do município de Campo Mourão/PR. O trabalho 
consistiu na realização de atividades teóricas e práticas envolvendo os conceitos de grandeza e 
medidas de comprimento e superfície. Foram utilizados mapas conceituais para a sistematização 
dos conceitos estudados, bem como produções escritas com o objetivo de refletir sobre os 
assuntos estudados em sala. Das reflexões finais conclui-se que, apesar das dificuldades, vale a 
pena investir em novas metodologias de ensino e que, com a prática constante, pode-se atingir 
bons resultados, pois a leitura e a escrita, seja de textos, mapas conceituais ou outras 
representações, pode contribuir para que o estudante perceba as diferentes conexões entre os 
conceitos estudados e consiga ampliar e expressar o seu entendimento sobre o tema.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GISELLI MOCELIN MARTINS 
Orientador: Amauri Jersi Ceolim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Mapas Conceituais e produção escrita como ferramentas para o ensino e aprendizagem 
de grandezas e medidas
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Mapas Conceituais; grandezas e medidas; comprimento; área.
Resumo: Este material visa explorar os mapas conceituais e a produção de texto como 
ferramentas para o ensino e aprendizagem de grandezas e medidas numa turma de 6º ano para 
que os alunos possam refletir sobre os conteúdos matemáticos e consigam atingir uma 
aprendizagem mais significativa, além de incentivar a prática da escrita nas aulas de matemática 
e abrir espaço para discussão e representação dos conceitos matemáticos. Para tanto, serão 
realizadas 40 aulas envolvendo os conteúdos de medidas de comprimento, perímetro e área, 
divididas em várias atividades relacionadas com os mapas conceituais e produção escrita. Em 
cada atividade os estudantes construirão mapas, individuais e em grupo, explorando os 
conteúdos matemáticos abordados e reforçando os conceitos dos mesmos no momento da 
construção. E, após cada atividade desenvolvida, produzirão textos reforçando o seu 
entendimento sobre os conceitos matemáticos estudados e aprimorando a prática da escrita. O 
material prevê também a utilização das tecnologias, através do editor de slides Impress, para 
construção dos mapas conceituais, e de um blog para postagem dos mapas e das produções 
escritas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GISLAINE CRISTINA DERENLANYJ 
Orientador: FLAVIA DIAS RIBEIRO - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Atividades investigativas de matemática e estatística em situações de reciclagem e 
reaproveitamento de materiais para um futuro ecologicamente sustentável
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: meio ambiente; estatística; matemática; investigação.
Resumo: Este artigo refere-se ao desenvolvimento de um projeto de intervenção pedagógica com 
apoio do Material Didático Pedagógico produzido durante o PDE 2013, na disciplina de 
Matemática, em uma turma de 6°ano. Destaca a importância de relacionar atividades de 
Matemática e Estatística em situações de investigação, problematizando o tema transversal Meio 
Ambiente, envolvendo questões de reciclagem e reaproveitamento de materiais. A metodologia de 
ensino utilizada toma como referência pressupostos teóricos do campo da Educação, da 
Educação Ambiental, da Educação Matemática e da Educação Estatística. Durante as etapas que 
compõem o trabalho com atividades investigativas de matemática e estatística buscou-se 
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maneiras de refletir mecanismos para minimizar as dificuldades que os estudantes apresentavam 
na interpretação de gráficos e tabelas, bem como no cálculo de médias, porcentagem, entre 
outros conteúdos, ao mesmo tempo em que procurou conscientizá-los sobre a importância do 
reaproveitamento do óleo, da organização inteligente de resíduos, levando-os à prática da 
equação dos 3 R’s da reciclagem (reduzir, reutilizar e reciclar). Foram apresentadas aos 
estudantes pesquisas no laboratório de informática, atividades com pesquisas em jornais, revistas 
e vídeos sobre o meio ambiente. Finalizando esse estudo, os estudantes puderam também 
refletir, elaborar hipóteses, fazer interpretações e análises das atividades matemáticas e 
estatísticas apresentadas, de modo a obterem suas próprias conclusões. Em seguida, 
apresentaram as atividades desenvolvidas à comunidade escolar, objetivando o reconhecimento 
da Estatística em nossa sociedade. Por fim, cabe destacar que as situações apresentadas 
permitiram relacionar os conteúdos abordados com situações do cotidiano dos estudantes, 
favorecendo a compreensão de conhecimentos escolares e relações com a sua realidade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GISLAINE CRISTINA DERENLANYJ 
Orientador: FLAVIA DIAS RIBEIRO - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Atividades investigativas de matemática e estatística em situações de reciclagem e 
reaproveitamento de materiais para um futuro ecologicamente sustentável
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: meio ambiente; estatística; matemática; investigação.
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 atividades investigativas, bem como 
despertar o interesse e a motivação dos alunos, visando melhorar sua aprendizagem. 
Trabalhando com turmas de 6°ano, observa- se a dificuldade que os alunos têm em relação aos 
conteúdos matemáticos, como diferenciar gráficos de tabelas entre outros conteúdos, a proposta 
visa minimizar estas dificuldades através de investigações em matemática e estatística, utilizando 
o tema transversal meio ambiente. Desse modo, os alunos experimentarão situações 
contextualizadas que possibilitem contribuir em sua aprendizagem, utilizando-se da reciclagem e 
do reaproveitamento de materiais por meio do tratamento de conteúdos de matemática e 
estatística, utilizando-se de relatos descritivos, exposição e discussão de ideias, e ainda, registro 
dos conteúdos envolvidos no decorrer de cada atividade.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_mat_pdp_gislaine_cristina_derenlanyj.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_mat_pdp_gislaine_cristina_derenlanyj.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GISLAINE GOMES DA SILVA 
Orientador: NILTON CESAR PIRES BIONE - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Geogebra: Uma proposta de trabalho contextualizada no ensino de funções de 1º e 2º 
Graus na 1ª série do ensino médio utilizando o software Geogebra
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geogebra; Funções; Tecnologias; Álgebra
Resumo: O presente artigo tem por objetivo, apresentar os resultados obtidos na implementação 
de uma proposta para o ensino de Funções de 1º e 2º graus, utilizando o software Geogebra. A 
proposta foi idealizada e desenvolvida durante o programa PDE 2013/2014 e foi executada no 
Colégio Estadual Antonio Xavier da Silveira, localizado no município de Irati-Pr, em parceria com a 
Unicentro, na forma de grupo de estudos para os professores da Rede Estadual de Educação, 
contemplando quarenta horas. O software Geogebra é gratuito, de matemática dinâmica, de fácil 
acesso, disponível para diversos níveis de ensino e está disponível nos laboratórios de 
informática, dos estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado do Paraná. O grupo de 
estudos propôs a discussão das dificuldades encontradas pelos professores, no ensino de 
funções de 1º e 2º graus, apresentação das diferentes ferramentas que o software disponibiliza, 
resolução de questões matemáticas contextualizadas, referentes ao conteúdo de funções, 
analisando diferentes tipos de situações cotidianas, utilização da lousa digital como recurso 
tecnológico, disponível no planejamento das aulas, e também o compartilhamento de exercícios 
construídos pelos cursistas, durante as tarefas da cada oficina. O Estudo do software apresentado 
e também o material produzido pelos participantes, poderão aliar a tecnologia a realidade, 
instrumentalizando e motivando a construção do conhecimento matemático. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: GISLAINE GOMES DA SILVA 
Orientador: NILTON CESAR PIRES BIONE - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Geogebra: Uma proposta de trabalho contextualizada no ensino de funções de 1º e 2º 
Graus na 1ª série do ensino médio utilizando o software Geogebra
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geogebra; Funções; Tecnologias; Álgebra
Resumo: Quando se dá a transição da aritmética para a álgebra no ensino fundamental, esse 
processo gera certa dificuldade aos alunos ao reconhecer que as letras do alfabeto podem 
representar números e que os diversos símbolos matemáticos têm seus mais diferentes 
significados, por isso, muitas vezes a Álgebra é considerada a grande vilã dentro da disciplina de 
Matemática. Desde os anos iniciais, o aluno observa as relações entre conjuntos de vários 
objetos, porém, somente ao fim no Ensino Fundamental e no decorrer do Ensino Médio o 
conteúdo é trabalhado de forma mais abrangente e aplicado, ou seja, apenas no estudo das 
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funções é que ele realmente perceberá a importância do estudo dos conjuntos e suas relações. 
Porém, o trabalho pedagógico do professor será o grande diferencial nesse momento, pois a 
apresentação deste conteúdo de maneira contextualizada e dinâmica possibilitará o seu melhor 
entendimento e aprendizado, pois muitos são os alunos que possuem certa dificuldade na 
compreensão do conteúdo de funções, como por exemplo, entender variável sem ficar preso ao 
conceito de incógnitas. Com a utilização do software Geogebra, juntamente com exercícios 
contextualizados, será como meta encorajar os alunos a desenvolverem cada qual sua 
percepção, generalização e conexão com o conteúdo estudado, ou seja, as funções, de maneira 
mais divertida, clara e dinâmica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: HAROLDO FRANCISCO DIAS DA MOTTA 
Orientador: AltemirJose Borges - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Formulação e Resolução de Problemas Contextualizados como Estratégia Pedagógica 
para Entender Textos e Enunciados em Matemática 
Tema: Têndências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas
Palavras-chave: problemas;interpretação; formulação; contexto; resolução
Resumo: Este artigo ressalta a importância da interpretação eficiente dos enunciados e textos em 
Matemática, mostra como o ato de formular problemas ajuda os alunos nos procedimentos de 
resolução dos mesmos e reforça a necessidade da busca por soluções alternativas nas aulas 
dessa disciplina. Faz parte de estudos realizados no ano de 2013, desenvolvido na Universidade 
Tecnológica Federal do Estado do Paraná – UTFPR, na sede em Curitiba, subsidiado pelo 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, que é uma das modalidades de formação 
continuada do Estado do Paraná. Traz o desenvolvimento e conclusões da aplicação da Unidade 
Didática relacionada ao estudo citado e subsídios com atividades para auxiliar os docentes de um 
9º ano do ensino fundamental em sua prática nas aulas de Matemática. Usa a Metodologia da 
Resolução de Problemas como suporte pedagógico, objetivando a sistematização de um método 
eficiente e prático na busca da transformação da linguagem usual em linguagem matemática, 
enfatizando a ideia de que o aluno só consegue resolver problemas e situações as quais tenha 
compreendido.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: HAROLDO FRANCISCO DIAS DA MOTTA 
Orientador: AltemirJose Borges - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Formulação e Resolução de Problemas Contextualizados como Estratégia Pedagógica 
para Entender Textos e Enunciados em Matemática 
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas
Palavras-chave: problemas; interpretação; formulação; contexto; resolução
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica refere-se à implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola Pública e será efetivada no Colégio Estadual Macedo Soares - 
Ensino Fundamental e Médio, no Município de Campo Largo,em uma das turmas de 9º ano 
daquele Estabelecimento de Ensino. Faz parte de uma das fases do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, política pública do Governo do Estado do Paraná em sua 
versão 2013. Seu objetivo é investigar e tentar minimizar as dificuldades na escrita, interpretação 
e resolução de situações-problema em Matemática. Utiliza a Metodologia da Resolução de 
Problemas como estratégia pedagógica, tendo como ferramenta os Passos de Pólya e os 
instrumentos metodológicos de Allevato e Onuchic. As situações abordadas nesta Unidade 
Didática, dizem respeito aos conteúdos estruturantes de Geometria Plana e Espacial.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: HELENA DINIZ MEIRA 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Jogos Matemáticos para Trabalhar o Raciocínio Lógico em Operações Fundamentais
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: Operações Fundamentais. Jogos Matemáticos. Raciocínio Lógico.
Resumo: Por vezes, a Matemática é apresentada como algo difícil à população. Essa concepção 
tem grande influência sobre os alunos que, muitas vezes, julgam difícil de compreendê-la. Neste 
sentido, a utilização de jogos é uma tentativa de romper essa visão acerca da Matemática. Sendo 
assim, o presente artigo apresenta relatos obtidos ao trabalhar jogos matemáticos com o intuito 
de proporcionar aos alunos do 6º ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro Estadual 
de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) de Guaíra um saber matemático construído 
de forma prazerosa; jogos estes os quais foram utilizados como recursos pedagógicos para o 
ensino-aprendizagem de operações fundamentais, com um despertar do raciocínio lógico não 
somente nas aulas de matemática, mas sim no seu cotidiano, pois se torna necessário o 
aprendizado destas operações na vida de todo ser humano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: HELENA DINIZ MEIRA 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos Matemáticos para Trabalhar o Raciocìnio Lógico em Operações Fundamentais
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: Operações Fundamentais; Jogos Matemáticos; Raciocínio Lógico.
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Resumo: O intuito da produção desta Unidade Didática é propor aos alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental da Educação de Jovens e Adultos, uma reflexão sobre a prática pedagógica de 
trabalhar a Matemática através do lúdico utilizando os jogos matemáticos, numa tentativa de 
romper as dificuldades apresentadas por eles, uma vez que são alunos idosos e trabalhadores e 
que chegam à escola com o cansaço do dia, permitindo um fácil desligamento da vida escolar. 
Sendo assim, esta Unidade Didática, proporcionará a estes alunos atividades que despertarão 
seu raciocínio lógico, na construção de um saber matemático de forma prazerosa, como um 
recurso pedagógico para o ensino aprendizagem de operações matemáticas, com um despertar 
da lógica, capacitando-os para um melhor desempenho no entorno destes alunos, pois se torna 
necessário o aprendizado das operações fundamentais na vida de todo ser humano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: HELISSALETH VISENTIN KRAMER 
Orientador: Maria Tereza Carneiro Soares - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O LIVRO REGISTRO DE CLASSE E O ENSINO MÉDIO POR BLOCOS DE DISCIPLINAS 
SEMESTRAIS NO PARANÁ
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Livro Registro de Classe; Ensino Médio por Blocos de Disciplinas; Trabalho e 
Rendimento Escolar
Resumo: A intenção deste artigo é destacar a relevância da escrituração no livro registro de 
classe (LRC), dos acontecimentos referentes à vida escolar dos alunos na unidade escolar, O que 
assegura em qualquer época, a verificação da identidade de cada aluno, da regularidade de sua 
vida escolar e do funcionamento da escola como um referencial representativo dos dados e 
registros do trabalho efetivado em sala de aula, da produção pedagógica, da frequência e do 
rendimento escolar. Embora o LRC seja utilizado pelo professor muitas vezes, apenas como uma 
forma de registrar frequência e rendimento dos alunos, com a finalidade de alimentar o Sistema 
Estadual de Registro Escolar, o LRC é um documento que retrata - legislação escolar, calendário 
escolar, diretriz curricular, projeto político pedagógico e proposta curricular de cada instituição e 
não somente o plano de trabalho de cada docente, mas, sua prática pedagógica e avaliativa. No 
caso do projeto relatado nesse artigo, que tem como campo de análise o Ensino Médio por Blocos 
de disciplinas no período matutino, implantado no Paraná, em 2009 – defende-se que a análise de 
dados tais como, número de matrículas, reprovação, abandono, rendimento, planejamento 
didático e ações efetivadas diariamente pelo professor, até dezembro de 2012, pode ser muito 
favorecida, quando o LRC, é valorizado e preenchido corretamente. O que torna possível avaliar 
se esta organização está atingindo os objetivos propostos nos regulamentos: melhoria dos índices 
de evasão e reprovação no Ensino Médio; garantia da permanência do aluno na escola e 
reconhecimento de ações pedagógicas que garantam a qualidade do ensino.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: HELISSALETH VISENTIN KRAMER 
Orientador: Maria Tereza Carneiro Soares - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O PAPEL DO LIVRO REGISTRO DE CLASSE E O CASO DO ENSINO MÉDIO POR 
BLOCOS DE DISCIPLINAS SEMESTRAIS NO PARANÁ
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Livro Registro de Classe; Ensino Médio por Blocos; Rendimento Escolar
Resumo: Argumentar sobre a relevância da escrituração do livro registro de classe, para o 
acompanhamento dos fatos e dados referentes à vida escolar dos alunos e da unidade escolar, 
tendo em vista assegurar que em qualquer época, seja possível a verificação da identidade de 
cada aluno, da regularidade de sua vida escolar e do funcionamento da escola, é o desafio desse 
projeto. Iniciando pelo levantamento no período de 2009 a 2012 dos índices de evasão e 
reprovação no período matutino nas escolas públicas que ofertam o Ensino Médio por Blocos de 
Disciplinas como uma das modalidades do Ensino Médio Regular das escolas da Rede Pública do 
Estado do Paraná, tem-se como objetivo geral ressaltar o papel do livro registro de classe para 
muito além de mero registro de freqüência e resultados do rendimento escolar dos alunos. A 
intenção é gerar a compreensão de que se trata de um documento escolar que traz indicadores 
consequentes à legislação escolar, à proposta político pedagógica daquele estabelecimento, ao 
calendário escolar, à matriz curricular adotada, e ao plano de trabalho de cada docente. Em 
conjunto com os pedagogos e professores do Ensino Médio por blocos do Colégio Yvone 
Pimentel pretende-se elaborar e apreciar a implementação de uma unidade didática que seja 
referência para que o livro de registro de classe se torne representativo de dados e registros do 
trabalho efetivado em sala de aula, da produção pedagógica de professores e pedagogos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: HERICA DE MEDEIROS RODRIGUES 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A Educação Financeira por meio da Modelagem Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira; Matemática Financeira; Modelagem Matemática. 
Resumo: Várias transações financeiras como empréstimos, compras a prazo e financiamentos, 
são comuns para uma sociedade que está se tornando cada vez mais consumista e 
principalmente, tem acesso a tudo isso cada vez mais cedo. Entretanto essas transações 
financeiras são oferecidas a jovens que não se sentem preparados para utilizá-las e na maioria 
das vezes, não têm um bom conhecimento do assunto para discernir quando a situação lhe será 
favorável ou não, fazendo com que se endividem. Então a falta de conhecimento financeiro 
suficiente, possibilita a chance desses jovens se tornarem adultos endividados, causando muitos 
problemas na sociedade em geral. Por meio da Modelagem Matemática, a Educação Financeira 
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foi trabalhada, incluindo a Matemática Financeira de forma contextualizada; com situações reais e 
práticas do cotidiano do aluno, proporcionando a possibilidade de estabelecer relações entre elas. 
Com certeza, esta estratégia de ensino contribuiu com a formação do aluno como cidadão crítico, 
uma vez que analisou os problemas, de maneira investigativa, que lhe será útil mais adiante, 
durante situações da vida. Como resultado observou-se que serviu para ele visualizar 
possibilidades de caminhos a seguir e não apenas uma forma estreita e bitolada de ver e estar no 
mundo, pois é importante preparar o aluno para a vida; pois os assuntos relacionados à Educação 
Financeira, o ajudarão a cumprir essa tarefa, estimulando a inserção desse aluno no mercado de 
trabalho e no Ensino Superior, aperfeiçoando seu controle de gastos, a autodisciplina e a 
maturidade financeira.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: HERICA DE MEDEIROS RODRIGUES 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Educação Financeira por meio da Modelagem Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira; Matemática Financeira; Modelagem Matemática
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica sobre Educação Financeira propõe uma visão 
diferente para o ensino da Matemática Financeira, uma vez que através dele o aluno do 3º ano do 
Ensino Médio poderá se capacitar para entender melhor o mundo em que vive, tornando-se mais 
consciente e responsável ao ingressar no mundo do trabalho, e assim terá, certamente, uma vida 
melhor, bem como a possibilidade de se planejar financeiramente. As ações serão desenvolvidas 
utilizando a Modelagem Matemática de forma contextualizada, com situações reais e práticas, 
oportunizando descobrir através de questionamentos e investigações, soluções para problemas 
diários. Esta metodologia de ensino contribuirá na formação do aluno como cidadão crítico, para 
que possa agir de forma adequada, saudável e inteligente, quando se deparar com questões 
relacionadas ao seu “mundo financeiro”.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IDENI PENTEADO KLAUE 
Orientador: Susimeire Vivien Rosotti de Andrade - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Explorando Números Inteiros por meio de Jogos
Tema: Tendências Metodológicas em Jogos na Educação Matemática 
Palavras-chave: matemática. Jogos. Números inteiros. Metodologia diferenciada.
Resumo: Este artigo é o resultado de uma pesquisa que foi desenvolvida no Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, com a finalidade de proporcionar aos alunos matriculados 
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no 7º ano do Ensino Fundamental, atividades diferenciadas para melhor aprender, a partir da 
exploração de jogos por meios alternativos, para o desenvolvimento no processo de ensino e 
aprendizagem de matemática. Para fundamentar essa proposta utilizaram-se as contribuições 
teóricas de Moura (2005), Muniz (2010) e Brenelli (1999), que sublinham que os jogos são 
ferramentas que os professores podem utilizar para auxiliá-los no ensino aprendizado. Desta 
forma, através da observação e registro das atividades pode-se perceber que a utilização de 
jogos nas aulas de matemática foram um importante auxílio na construção do conhecimento 
matemático. Nesse artigo encontra-se o relato do desenvolvimento desse trabalho. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IDENI PENTEADO KLAUE 
Orientador: Susimeire Vivien Rosotti de Andrade - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: EXPLORANDO NÚMEROS INTEIROS POR MEIO DE JOGOS
Tema: Tendências Metodológicas em Jogos na Educação Matemática
Palavras-chave: matemática, jogos, números inteiros, metodologia diferenciada
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo propor meios alternativos, para o aprendizado 
dos números inteiros no 7º ano do Ensino Fundamental, através de jogos. O uso desses jogos 
tem se tornado um recurso alternativo e diferenciado nas aulas de Matemática, pois, além de 
auxiliar na aprendizagem, estimula a criatividade, raciocínio lógico e interação entre os alunos. 
Desta forma, a utilização de jogos nas aulas de Matemática têm apresentado resultados 
importantes na construção do conhecimento matemático. No decorrer das aulas os alunos 
utilizarão jogos que envolvam o conteúdo dos números inteiros, sendo que alguns deles os 
próprios alunos confeccionarão.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ILDA DERCACH 
Orientador: ANA LUCIA PEREIRA - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: O JOGO COMO UMA TENDÊNCIA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DA 
MATEMÁTICA; POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES
Tema: TENDÊNCIA METODOLÓGICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Matemática. Jogo. Aprendizagem.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar resultados da implementação da 
proposta pedagógica realizada no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), a qual teve 
o jogo como uma tendência metodológica para o ensino das quatro operações matemáticas. As 
intervenções com os jogos foram realizadas em sala de aula e tiveram a participação de alunos 
do sexto ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Sagrado Coração de Maria, Ivaí, 
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Paraná. Os resultados dessas intervenções nos permitem compreender que os alunos têm mais 
facilidade de aprender determinados conteúdos matemáticos através de metodologias voltadas 
para o seu cotidiano. Nessa perspectiva, o jogo como presença em vários momentos da vida dos 
alunos quer como competição, quer como passatempo, pode ser usado, estrategicamente, em 
sala de aula para despertar o interesse dos alunos na aprendizagem matemática de forma 
contextualizada e significativa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ILDA DERCACH 
Orientador: ANA LUCIA PEREIRA - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O JOGO COMO UMA TENDÊNCIA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DA 
MATEMÁTICA: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES.
Tema: TENDÊNCIA METODOLÓGICA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Jogos didáticos; Aprendizagem; Matemática
Resumo: Esta unidade didática tem como finalidade uma metodologia de ensino para adaptar os 
jogos matemáticos como instrumentos que poderão contribuir e facilitar para uma melhor fixação 
dos conteúdos que serão trabalhados em sala de aula com as quatro operações da matemática 
no 6º ano do ensino fundamental, na busca de desenvolver e aprimorar as habilidades que 
compõem o seu raciocínio lógico. Com isso, os alunos têm a oportunidade de aprender conceitos 
de forma mais descontraída. Proporcionar o jogo como uma nova estratégia de ensino, não 
somente como um instrumento de recreação, mas como um meio para construção do 
conhecimento. O objetivo é desenvolver jogos como Tendência Metodológica, buscando despertar 
o interesse dos alunos para a aprendizagem das quatros operações básicas. Trabalharemos com 
os jogos: Soma 100 ou 200 e o jogo Adição em Quadrado: com esses jogos trabalharemos a 
adição e desenvolvendo a prática do cálculo mental. Os jogos: Jogo da Velha, Contando os 
pontos e Matix, vem para ajudar fixar e auxiliar o aluno na compreensão das operações de adição 
e subtração. Tabuleiro da Multiplicação e o Baralho multiplicativo oferecem a continuidade ao 
processo de auxilio aos alunos na memorização da tabuada. Ainda para auxiliar na memorização 
da tabuada contamos com o jogo Resto da Divisão que trabalha com a divisão. No jogo 
Operações em Trilha os alunos poderão aprender um pouco a mais as quatro operações, pois 
será aplicado para um melhor aproveitamento dos conteúdos das operações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ILMA SANTOS DA SILVA 
Orientador: FLAVIA DIAS RIBEIRO - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO UM CAMINHO PARA O ENSINO DE GEOMETRIA

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_mat_artigo_ilma_santos_da_silva.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_mat_pdp_ilda_dercach.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_mat_pdp_ilda_dercach.pdf


Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem matemática. Medidas. Geometria. 
Resumo: Este artigo foi elaborado como parte integrante do Programa de Desenvolvimento 
Educacional criado pelo Governo do Estado do Paraná, (PDE – SEED/PR) e visa discutir as 
contribuições de um projeto de ensino de matemática, pautado em uma metodologia que permite 
ao educando estabelecer relações do conteúdo estudado com ações praticadas no seu cotidiano, 
possibilitando explorar situações de problematização e investigação pelo próprio educando, 
mediadas pelo professor. Tal proposta propicia de maneira eficaz a interação e participação dos 
mesmos no processo, com possibilidade de se apropriar dos conteúdos de forma significativa. 
Para o desenvolvimento da proposta, construiu-se uma estratégia de desenvolvimento através da 
Modelagem Matemática para o ensino de Medidas e Geometria onde os educandos do 6º ano, do 
Colégio Estadual Vereador Raulino Costacurta, situado no jardim Parque Verde na cidade de 
Colombo-Pr puderam através da observação e investigação se apropriar de conhecimentos 
geométricos na medida em que resolviam os problemas. Foi possível concluir que esse trabalho 
integrado, com participação ativa dos educandos na exploração de diferentes ideias despertou o 
interesse, estimulou a criatividade e proporcionou a aprendizagem desenvolvendo a capacidade 
de construir modelos, possibilitando sua relação com o contexto social onde vivem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ILMA SANTOS DA SILVA 
Orientador: FLAVIA DIAS RIBEIRO - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A modelagem matemática como um caminho para o ensino de geometria
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria; modelagem matemática; aprendizagem significativa.
Resumo: Sabendo da necessidade de novas perspectivas para o ensino da matemática no 
ensino básico e considerando que a matemática é vista pelos alunos como uma disciplina de 
difícil compreensão que leva o aluno na maioria das vezes a aprender pela memorização ou pela 
repetição de exercícios e não pela compreensão e construção do conhecimento, visa-se por meio 
dessa Produção Didática desenvolver estratégias que levem o aluno a superar essas dificuldades, 
conduzindo-o à construção de um conhecimento efetivo. A proposta consiste em abordar 
conteúdos matemáticos utilizando a Modelagem Matemática que é uma tendência metodológica 
que propõe uma nova maneira de olhar e ver uma Matemática vinculada a um contexto sócio-
cultural-político, que convida o aluno a investigar, discutir e concluir, portanto ela desenvolve 
habilidades de exploração e compreensão da matemática do cotidiano. As atividades aqui 
propostas objetivam aprimorar a aprendizagem em sala de aula de maneira significativa. Sua 
aplicação vai muito além do que ensinar matemática, implica também em formar cidadãos 
autônomos e críticos, capazes de trabalhar em grupo, tomar decisões diante de diferentes 
situações, na direção da formação de um sujeito capaz de promover transformações em sua 
comunidade. 
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DISCIPLINA / ÁREA:  MATEMÁTICA

Professor PDE:  ILSE MARIA VIOLA
Orientador:  Jose Ricardo Souza -  IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: APROPRIANDO-SE DE CONHECIMENTOS SOCIOCULTURAIS E SUAS IMPLICAÇÕES 
REAIS NA SOCIEDADE, POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
Tema:  Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Situações-problema; Tendências Metodológicas; Programa do Governo Federal 
Minha Casa Minha Vida
Resumo: Este artigo apresenta uma forma possível de trabalhar os conteúdos programáticos de 
Matemática por meio de uma situação - problema real/social da comunidade onde o aluno está  
inserido, de conceber e materializar algumas das Tendências Metodológicas como a Modelagem 
Matemática,  a  Resolução  de  Problemas  e  Mídias  Tecnológicas  como  método  de  ensino-
aprendizagem abordando  o  tema do  programa Minha Casa  Minha  Vida do governo Federal. 
Aplicado no 2º ano A do Ensino Médio do Colégio Estadual Nestor Victor dos Santos, São Miguel  
do Iguaçu. Tendo como principal objetivo formar e informar os alunos sobre o programa, prós e 
contras,  público  que  pode  usufruir,  e  em  quais  condições.  Os  conteúdos  estruturantes  e 
específicos  abordados:  Geometrias  (Espacial  e  Plana);  Grandezas  e  Medidas  (Sistema  de 
medidas métricas decimais, escala, área); Tratamento da Informação (Matemática Financeira). É 
o  resultado  do  trabalho  desenvolvido  no  PDE  2013/2014,  Programa  de  Desenvolvimento 
Educacional que proporciona aos professores da rede pública do Estado do Paraná um período 
de  afastamento  das  atividades  do  magistério  para  se  dedicarem  aos  estudos,  pesquisas  e 
desenvolvimento de projetos que visam melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ILSE MARIA VIOLA 
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Apropriando-se de Conhecimentos Socioculturais e Suas Implicações Reais na 
Sociedade, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem; Matemática; Tendências
Resumo: Esta produção Didática Pedagógica apresenta uma forma possível de conceber e 
materializar algumas das Tendências Metodológicas como a Modelagem Matemática, a 
Resolução de Problemas e Mídias Tecnológicas como método de ensino-aprendizagem 
abordando o tema do programa Minha Casa Minha Vida do governo Federal. Será aplicado no 2º 
ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Nestor Victor dos Santos. Tem como principal objetivo 
formar e informar os alunos sobre o programa, prós e contras, público que pode usufruir, e em 
quais condições. Os conteúdos estruturantes e específicos que serão trabalhados são: 
Geometrias (Espacial e Plana; Grandezas e Medidas (Sistema de medidas métricas decimais, 
escala área); Tratamento da Informação (Matemática Financeira).
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: INES MARIA FERNANDES MAIORAL 
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: MATEMÁTICA NÃO É “BICHO DE SETE CABEÇAS”
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de problemas;Ensino e Aprendizagem;Criatividade
Resumo: Este artigo apresenta alguns dos resultados da Implementação Unidade Didático 
Pedagógica relativa ao projeto Matemática não é “Bicho de sete cabeças”, do Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE/2013, que teve como tema de estudo a “Resolução de 
problemas no ambiente escolar”, fonte de construção do conhecimento e, também, ponto de 
partida para o ensino de novos conceitos matemáticos. A Unidade Didática adotou como 
referencial as quatro etapas de resolução de problemas abordadas por George Polya em “A arte 
de resolver problemas”. Os problemas elaborados para este trabalho visaram desafiar a 
curiosidade do aluno, assim como estimular a criatividade na aplicação de estratégias que não 
fossem puramente o cálculo, embora se reconheça a importância dos mesmos na resolução de 
problemas. A criação de estratégias próprias ou a inovação de uma técnica já conhecida na 
tentativa de solucionar o problema oportunizou o desenvolvimento da capacidade de argumentar, 
levantar hipóteses, explorar possibilidades, justificar raciocínios e analisar os resultados, assim 
como a utilização de conhecimentos previamente adquiridos, o que possibilitou o ensino e 
aprendizagem de novos conceitos matemáticos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: INES MARIA FERNANDES MAIORAL 
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Matemática não é Bicho de sete-cabeças
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de problemas; Ensino aprendizagem; Estratégias; Criatividade
Resumo: A presente Unidade Didática a ser implementada em uma turma de 6º ano do Ensino 
Fundamental tem como proposta contribuir com o processo ensino e aprendizagem de forma mais 
prazerosa, para que o aluno possa ver a matemática com outro olhar, que deixe de vê-la como um 
“Bicho de sete cabeças”, difícil e complexa. Tem por objetivo desenvolver estratégias 
diversificadas de resolução de problemas matemáticos no ambiente escolar, com ênfase àquelas 
que não necessitam, obrigatoriamente, de técnicas operatórias e algoritmos. A ênfase nesses 
problemas visa desmitificar o fato que todo problema matemático está associado, 
necessariamente, a uma técnica operatória. Embora reconhecendo a importância desse recurso 
na resolução de problemas, é importante que o aluno saiba que este não é o único meio para a 
solução. Estimular a criatividade é fundamental, pois oportuniza a aplicação de estratégias que 
não sejam puramente o cálculo, além de desafiar a curiosidade. Dessa forma, o aluno irá se 
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envolvendo de uma forma gradual, utilizando-se de conhecimentos previamente adquiridos e que 
possibilitem a construção de novos conceitos matemáticos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: INEZ NONIS ZUCOLOTO 
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: JOGOS: UMA JOGADA QUE DEU CERTO
Tema: Pesquisa em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos; Lixo; Coleta Seletiva; Material Manipulável; Resolução de Problemas. 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar a experiência desenvolvida no PDE – 
Programa de Desenvolvimento Educacional - 2013/2014 com os alunos do sexto ano do Ensino 
Fundamental do município de Arapongas – PR, a partir da implementação da proposta presente 
no material intitulado JOGOS, MEIO AMBIENTE E MATEMÁTICA. TUDO JUNTO, ISSO É 
POSSÍVEL? A construção e exploração de jogos matemáticos foi o objeto central do trabalho 
desenvolvido. Aliada à estratégia metodológica de Resolução de Problemas foram abordados os 
conteúdos estruturantes Número e Álgebra, Tratamento da Informação e Geometrias, 
contemplados nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Matemática do Estado do 
Paraná. O desenvolvimento das atividades proporcionou aos alunos a busca de estratégias 
diferenciadas para a construção do seu jogo, o desenvolvimento do raciocínio lógico, a 
elaboração de hipóteses e a apresentação de soluções para as situações-problemas sugeridas 
em cada etapa do jogo. Além disso, as atividades realizadas individual ou coletivamente 
promoveram a interação entre os alunos e o envolvimento de todos durante o trabalho 
desenvolvido. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: INEZ NONIS ZUCOLOTO 
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: JOGOS, MEIO AMBIENTE E MATEMÁTICA. TUDO JUNTO, ISSO É POSSÍVEL? 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos; materiais manipuláveis; Educação Matemática; Meio ambiente; 
reciclagem
Resumo: A sociedade deposita na escola a esperança da solução dos problemas sociais e uma 
das principais funções da escola é formar cidadãos conscientes e integrados à sociedade. 
Atualmente observamos e debatemos muitas questões relativas ao ensino e à aprendizagem dos 
alunos no que se refere à disciplina de Matemática. Pretendemos nessa unidade didático-
pedagógica propor a utilização de atividades lúdicas, de jogos matemáticos e de materiais 
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manipuláveis para o tratamento de conteúdos matemáticos do sexto ano do ensino fundamental 
interligando com o problema social atual: o lixo. Esperamos que a adoção das estratégias de 
ensino utilizadas seja capaz de promover o ensino e a aprendizagem, possibilitando trabalhar os 
conteúdos da matemática de forma atrativa, e mostrar que a matemática pode contribuir para o 
desenvolvimento de relações sociais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IONARA BIGOLIN VALDOMERI 
Orientador: SIMONE APARECIDA MILOCA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Resolução de Problemas como Estratégia de Ensino Aprendizagem.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Matemática; resolução de problemas; sala de apoio.
Resumo: Este artigo apresenta resultados de um projeto de intervenção pedagógica do Programa 
de Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE), desenvolvido na cidade de Santa Lucia no 
Colégio Estadual Orlando Luiz Zamprônio – Ensino Fundamental e Médio, com o tema resolução 
de problemas, tendo como principal objetivo analisar os resultados obtidos na aplicação de 
atividades propostas para os alunos do 6º ano A e B no Ensino Fundamental, envolvendo as 
quatro operações na resolução de problemas. O método utilizado para a obtenção das 
informações foi através da aplicação das atividades propostas, desenvolvendo as questões 
algumas individualmente, outras em duplas ou trios, sempre tendo explicação por parte da 
professora quando necessário. Os resultados mostraram que a maioria dos alunos tem interesse 
em desenvolver as atividades, e também ânimo em participar, facilidade em trabalhar, tendo 
melhora no aprendizado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IONARA BIGOLIN VALDOMERI 
Orientador: SIMONE APARECIDA MILOCA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resolução de Problemas como Estratégia de Ensino Aprendizagem.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Matemática; resolução de problemas; sala de apoio.
Resumo: A resolução de problemas é uma estratégia didático-metodológica importante e 
fundamental para o desenvolvimento intelectual do aluno e para o ensino da matemática. Esta 
Unidade Didática visa mostrar a importância da resolução de problemas como estratégia para o 
ensino da matemática. O objetivo do trabalho é apresentar atividades que auxiliem os alunos que 
frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem na capacidade de resolver situações problemas, 
interagindo com os demais colegas, com o professor regente da turma regular, desenvolvendo a 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_mat_pdp_ionara_bigolin_valdomeri.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_mat_artigo_ionara_bigolin_valdomeri.pdf


comunicação, a criatividade e o senso crítico. Assim, esta unidade didática não tem a intenção de 
ensinar a resolver problemas, mas fazer uso dos mesmos, utilizando-os como instrumento de 
ensino de matemática a fim de despertar o gosto pela disciplina e melhor rendimento na 
aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IRACEMA ALVES DE OLIVEIRA 
Orientador: Rafael Mestrinheire Hungaro - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Prismas/Cilindros e as Embalagens no Meio Ambiente
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria espacial, embalagens, relações matemáticas.
Resumo: RESUMO: Este artigo tem a finalidade de descrever e analisar as ações desenvolvidas 
no projeto “Prismas/Cilindros e as embalagens no meio ambiente”, produzido para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional 2013, aplicado a alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio 
Estadual São Vicente de Paula, no Município de Nova Esperança, no 1º semestre de 2014. O 
projeto trata da dificuldade que os alunos, e até mesmo os professores, têm em relacionar e 
aplicar as fórmulas matemáticas presentes nos sólidos geométricos PRISMAS e CILINDROS, 
com a utilização de embalagens e construções, no cotidiano do aluno. Através da observação do 
Meio Ambiente, da manipulação do material concreto, planificações de embalagens e construções 
dos sólidos geométricos destaca-se o papel da geometria espacial levando o aluno a 
compreender, descrever e representar as formas e medidas que lhes são apresentadas, direta ou, 
indiretamente em seu dia a dia. Através da produção didática, composta por atividades que 
motivem a aprendizagem, realiza-se experimentos, com a visualização e a manipulação do 
material concreto, despertando, desta forma, a curiosidade dos alunos para relacionarem a 
matemática com o seu cotidiano e fazerem uma comparação entre as capacidades volumétricas 
destes sólidos e os demais formatos geométricos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IRACEMA ALVES DE OLIVEIRA 
Orientador: Rafael Mestrinheire Hungaro - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Prismas/Cilindros e as Embalagens no Meio Ambiente
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Sólidos Geométricos. Prismas. Cilindros. Embalagens.
Resumo: O Projeto de Desenvolvimento Educacional “Prisma/Cilindros e o meio ambiente”, será 
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aplicado aos alunos do terceiro ensino médio do Colégio Estadual São Vicente de Paula, em 
Nova Esperança. Trabalharemos com aulas expositivas, pesquisas bibliográficas, realização de 
oficinas e exposição dos trabalhos. O objetivo principal será fazer com que os alunos consigam 
relacionar a teoria com a prática, pois muitas vezes os nossos alunos e até mesmo os professores 
de Matemática não conseguem relacionar o conteúdo trabalhado com elementos do nosso 
cotidiano. Trabalharemos as relações matemáticas dos sólidos geométricos, priorizando os 
prismas e cilindros, onde faremos observações dos sólidos ao nosso redor, manipulação de 
sólidos geométricos e planificação de embalagens com formatos de prismas e cilindros, 
calculando suas áreas e volumes. Geralmente os alunos conhecem objetos e embalagens nos 
formatos de prismas e cilindros, mas não relacionam com o conhecimento matemático. Queremos 
que os nossos alunos observem e manipulem as diversas formas de embalagens e apliquem as 
fórmulas matemáticas relacionadas aos sólidos trabalhados, fazendo uma comparação entre 
ascapacidades, principalmente entre os prismas e cilindros e também fazendo uma comparação 
entre as relações matemáticas. Quando o aluno conseguir visualizar a embalagem com os sólidos 
trabalhados e, aplicar as relações matemáticas, então, poderá dizer que realmente houve um 
aprendizado do assunto trabalhado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IRENE KREVEY 
Orientador: ANA LUCIA PEREIRA - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: uma proposta metodológica para o ensino de matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tendências Metodológicas. Modelagem Matemática. Processo de Ensino e 
aprendizagem. 
Resumo: A Matemática, de um modo geral, há muito tempo, é vista como uma disciplina pronta e 
acabada. Entretanto, esta visão pode interferir no processo de ensino e aprendizagem fazendo 
com que muitos alunos tenham uma verdadeira aversão pela Matemática. Portanto, cabe aos 
professores a ousadia e iniciativa de apresentar ou transformar a sua prática pedagógica para 
promover uma aprendizagem significativa para os alunos. Neste sentido, buscou-se desenvolver 
este projeto para identificar aspectos que evidenciam “se” e “como” o uso da modelagem 
matemática promove uma melhoria do processo ensino e aprendizagem. Foi verificado, num 
primeiro momento, por meio de questionários estruturados aplicados a alunos do primeiro ano do 
Ensino Médio com o intuito de perceber qual a concepção que o aluno tem em relação à 
matemática. Da mesma forma, um segundo questionário foi aplicado posteriormente para verificar 
se e o que mudou na concepção dos alunos após a realização deste trabalho, para que se realize 
a análise e apresentação dos dados. Após a apresentação da proposta metodológica com a 
modelagem matemática e discussões teóricas no processo de ensino e aprendizagem, foi 
possível verificar que o método da modelagem como uma pedagogia alternativa para o 
aprendizado da Matemática permite uma maior interação entre os alunos, propiciando uma 
aprendizagem rica em sentido e significado. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uepg_mat_artigo_irene_krevey.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IRENE KREVEY 
Orientador: ANA LUCIA PEREIRA - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem Matemática: Proposta Metodológica para o Ensino da Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino e Aprendizagem; Ensino da Matemática
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar,apresentar e descrever atividades de 
Modelagem Matemática desenvolvida na Disciplina de Matemática como proposta metodológica 
alternativa no ensino dessa disciplina, buscar inferir se esta influencia na visão do aluno em 
relação a sua aprendizagem. De acordo com as Diretrizes Curriculares da Rede Pública da 
Educação Básica do Estado do Paraná, a modelagem matemática propõe a valorização do aluno 
no contexto social eprocura levantar problemas que sugerem questionamentos sobre situações de 
vida. As possibilidades de trabalho da modelagem matemática contribuem para a formação do 
estudante, de modo que ele alcance um aprendizado mais significativo. Por meio da modelagem 
matemática, fenômenos diários, sejam eles, físicos, biológicos e sociais, constituem elementos 
para análises críticas e compreensões diversas de mundo. Este presente trabalho será aplicado 
em uma 1ªsérie E.M., do Colégio Estadual “Arthur da Costa e Silva”, município de Ivaí, em oito 
oficinas com atividades de modelagem matemática de quatro horas. Em todas as oficinas além da 
participação efetiva dos alunos, os mesmos serão convidados a descrever sobre a atividade, bem 
como o que aprendeu na sua realização. Espera-se que com esse estudo os alunos apresentem 
reações positivas, priorizando a aprendizagem significativa do conhecimento matemático.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IRENE ZAKALUK DE ALMEIDA
Orientador: Joao Henrique Lorin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: UMA ABORDAGEM POR MEIO DA ESTATÍSTICA CRÍTICA A RESPEITO DA 
ALIMENTAÇÃO INFANTO-JUVENIL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Obesidade; Alimentação; Estatística Crítica.
Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa que ocorreu durante a realização do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) – Programa de Formação Continuada para 
professores da rede pública estadual do Paraná que abordou, por meio da matemática, o tema da 
alimentação com alunos de uma turma do 2º ano do ensino médio da Educação Básica na cidade 
de Roncador-PR. Com o intuito de proporcionar aos aluno suma reflexão crítica por meio de 
atividades que serão explorados conceitos estatísticos dentro da perspectiva da estatística crítica, 
o objetivo desse artigo é apresentar os resultados dessa abordagem a respeito da alimentação 
dos alunos na turma proposta. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IRENE ZAKALUK DE ALMEIDA
Orientador: Joao Henrique Lorin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Problema da Alimentação como uma das Causas da Obesidade Infanto-Juvenil: uma 
abordagem pela estatística crítica
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática; Alimentação; Estatística Crítica.
Resumo: A presente Unidade Didática é uma proposta de trabalho que apresenta uma 
abordagem via estatística crítica. Sob o título “O Problema da Alimentação como uma das Causas 
da Obesidade Infanto-Juvenil”. Sabemos que a falta de informação nutricional dos alimentos 
ingeridos pelos alunos na escola ou em suas casas, contribuem para uma má alimentação. 
Portanto, acreditamos que para amenizar esse problema é necessário um tratamento adequado 
das informações nutricionais dos alimentos para que haja conscientização e mudanças de hábitos 
alimentares. Desta forma, proporcionaremos uma forma diferenciada para trabalhar com o 
conteúdo. A presente proposta será aplicada no 2º ano do Ensino Médio, e serão explorados 
conceitos estatísticos na perspectiva da estatística crítica, com tratamento de dados coletados 
sobre a alimentação dos alunos numa turma de 2ª ano do Ensino Médio da Educação Básica. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IVANILDA FERREIRA BUENO 
Orientador: Veridiana Rezende - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: UM ESTUDO SOBRE OS NÚMEROS INTEIROS: Resultados de uma intervenção com 
alunos do 1º ano de Formação de Docentes
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Campo Conceitual; Números Inteiros.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto “Contribuição da 
Teoria dos Campos Conceituais para o Estudo dos Números Inteiros: Uma Intervenção com 
Alunos do 1º Ano de Formação de Docentes”, desenvolvido junto aos alunos do Colégio Estadual 
Duque de Caxias, e que faz parte dos requisitos do Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE. O projeto teve como objetivo favorecer a compreensão do conceito de números inteiros por 
meio de uma sequência de atividades matemáticas, considerando diferentes situações presentes 
no Campo Conceitual dos Números Inteiros. A escolha dessas atividades foi baseada em 
pressupostos de Vergnaud (2009), que considera fundamental diferentes situações para a 
compreensão de um conceito. Dessa forma, a problemática que se pretendeu responder foi: Será 
que uma sequência de atividades matemáticas, fundamentada na Teoria dos Campos 
Conceituais, no que diz respeito a analisar um conceito por meio de diversos outros conceitos 
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interligados e diferentes situações relacionadas aos números inteiros, pode contribuir para a 
compreensão desses números pelos alunos? No decorrer desse trabalho, observou-se que os 
alunos reagiram de maneira positiva, mostrando que é possível melhorar a compreensão que eles 
têm em relação aos números inteiros e suas relações. A forma de trabalho empregada foi 
motivadora, permitindo ao aluno uma participação ativa, compartilhando conhecimentos prévios e 
modificando-os favorecendo, portanto, a aprendizagem do conceito envolvido. Desta forma, 
observou-se que o trabalho desenvolvido favoreceu a melhoria na compreensão dos conceitos 
dos números inteiros pelos alunos, amenizando de forma satisfatória os erros antes cometidos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IVANILDA FERREIRA BUENO 
Orientador: Veridiana Rezende - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contribuição da Teoria dos Campos Conceituais para o estudo dos números inteiros: uma 
intervenção com alunos do 1º ano de Formação de Docentes
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Campo Conceitual; Educação Matemática; Números Inteiros.
Resumo: Essa Unidade Didático Pedagógica intitulada “Contribuição da Teoria dos Campos 
Conceituais para o Estudo dos Números Inteiros: uma Intervenção com Alunos do 1º ano de 
Formação de Docentes” tem como objetivo oferecer subsídios metodológicos e práticos para o 
Projeto de Intervenção Pedagógica que será implementado no primeiro semestre de 2014, para o 
1º ano do curso de Formação de Docentes, do período matutino, no Colégio Estadual Duque de 
Caxias – Ensino Médio e Normal. Espera-se contribuir com a prática no ensino de Matemática de 
outros colegas professores da Rede Básica. O trabalho é sobre os números inteiros, pois trata-se 
de um conceito essencial para a compreensão de diversos outros estudados ao longo da 
escolarização. É uma sequência de atividades baseadas em alguns pressupostos de Vergnaud 
(2009), que considera fundamental diferentes situações para a compreensão de um conceito. Na 
sequência de atividades estão contempladas situações variadas relacionadas ao conceito de 
números inteiros, para que os alunos possam compreender as especificidades, as regras, as 
diferenças em se operar com números inteiros e números naturais e as situações cotidianas 
relacionadas a esses conceitos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IVETE DO CARMO RIGO 
Orientador: SANDRA MARIA TIEPPO - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Geometria Plana e Espacial Através da Planificação de Sólidos Geométricos.
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Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Geometria. Sólidos Geométricos. Planificações.
Resumo: Este artigo faz parte das atividades propostas no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE/2013. Para tanto, neste trabalho optou-se pela metodologia de investigação 
matemática, com o tema “Geometria Plana e Espacial através da Planificação de Sólidos 
Geométricos”, no 6º ano, na modalidade de Ensino Fundamental. A opção por esta temática deve-
se ao fato, principalmente, das dificuldades apresentadas pelos alunos na visualização de sólidos 
geométricos e a desmotivação que muitos estudantes apresentam nas aulas de 
matemática/geometria. Propus a planificação de embalagens como mais um caminho a ser 
seguido no processo ensino e aprendizagem, de modo a facilitar a compreensão dos conteúdos 
que envolvem as formas planas e espaciais. Busca-se, com a elaboração e divulgação do 
trabalho desenvolvido durante os estudos do PDE, contribuir um pouco mais para a aprendizagem 
dos alunos da rede pública de ensino. Para tanto, apresenta-se no decorrer do texto, a 
fundamentação teórica desenvolvida, a abordagem metodológica utilizada e as sugestões de 
práticas pedagógicas diversificadas. Os resultados obtidos foram verificados através do interesse 
dos alunos em resolver as atividades propostas, do envolvimento dos alunos em todos os 
trabalhos realizados e através da avaliação escrita. Enfim, é muito proveitoso para o aluno e 
gratificante para o professor trabalhar a geometria plana e espacial “saindo do livro”, de maneira 
integrada com outros conteúdos. Os alunos puderam perceber ligações entre as formas 
geométricas dos livros e as formas que os cercam no dia a dia. Foi possível constatar que os 
objetivos foram atingidos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IVETE DO CARMO RIGO 
Orientador: SANDRA MARIA TIEPPO - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Geometria Plana e Espacial Através da Planificação de Sólidos Geométricos
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Geometria plana; geometria espacial; planificações; área; perímetro
Resumo: A produção didático-pedagógica faz parte de uma das atividades do PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional, para o 2º semestre, que neste trabalho se constitui em uma 
unidade didática, a ser desenvolvida no Colégio Estadual Marquês de Maricá - Ensino 
Fundamental e Médio, na cidade de Santa Izabel do Oeste. O projeto, Geometria Plana e 
Espacial Através da Planificação de Sólidos Geométricos, deve ser realizado com ênfase em sua 
aplicação no dia a dia, em descobertas e investigações, e não na simples memorização de 
fórmulas. Para que este tipo de ação aconteça na sala de aula, é preciso que o professor tenha 
como ponto de partida materiais que facilitem esse tipo de situação e que os mesmos sejam de 
interesse dos alunos. Para isso pretendem-se levar para a sala de aula embalagens em forma de 
corpos redondos e poliedros, também pedir aos alunos que tragam de casa os mais variados tipos 
de embalagens que possuírem. A planificação das embalagens deve ser utilizada como uma 
ferramenta a mais no processo ensino e aprendizagem, de modo a facilitar a compreensão dos 
conteúdos que envolvam formas planas e espaciais, relacionando-as com o meio onde o aluno 
vive.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IVO LOPES DOS SANTOS 
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: APROXIMAÇÃO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA BÁSICA NO COTIDIANO DOS ALUNOS 
DE 3º ANO DO ENSINO MÉDIO NA COMUNIDADE
Tema: Tendências Metodológicas na Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira; Juros; Descontos; Contextualização
Resumo: Esta investigação teve como objetivo o uso da Modelagem Matemática, como tendência 
metodológica em educação matemática, foi trabalhado com os alunos do terceiro ano do Colégio 
Estadual Olavo Bilac de Cantagalo - PR. Foram desenvolvidos os conteúdos de: Porcentagem, 
Descontos Simples, Juros Simples e Juros Compostos; objetivando que os alunos participassem 
ativamente das atividades propostas e, ao final de cada tema do conteúdo, eles pudessem fazer 
uma análise do quanto foi proveitoso entender o que havia sido proposto. Conhecimentos estes 
desenvolvidos que serão de grande valia quando os mesmos estiverem fora do ambiente escolar, 
visto que a matemática financeira está presente em todas as fases da vida e em todas as classes 
sociais. Os exercícios apresentados necessitavam de dados os quais foram obtidos no comércio 
local para a resolução das atividades propostas. Concluída cada fase das atividades, foi realizada 
uma discussão com os alunos para que eles percebessem o real significado do tema trabalhado. 
Ao final da aplicação metodológica, os resultados mostraram-se satisfatórios para o ensino-
aprendizagem através de pré-testes e pós-testes. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IVO LOPES DOS SANTOS 
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: APROXIMAÇÃO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA BÁSICA NO COTIDIANO DOS ALUNOS 
DE 3º ANO DO ENSINO MÉDIO NA COMUNIDADE
Tema: Tendências Metodológicas na Educação Matemática
Palavras-chave: PORCENTAGENS, DESCONTOS, JUROS SIMPLES E COMPOSTOS.
Resumo: Nas últimas décadas, as escolas têm recebido um número maior de estudantes, sendo 
oriundos de diferentes etnias, classes sociais e comunidades. Estes alunos irão atuar no mundo à 
maneira como o compreende e como dele é possível participar. Para atender esse público, os 
órgãos competentes intensificam as discussões acerca do papel da educação básica. Os nossos 
estudantes têm nela a oportunidade de acesso ao mundo letrado, ao conhecimento de outras 
línguas, as produções científicas, as artes, as concepções sociológicas e filosóficas. Neste 
contexto, o professor tem a missão de inserir o educando neste ambiente de aprendizagem. O 
objetivo geral desta proposta pedagógica é relacionar os conteúdos básicos da matemática 
financeira com o cotidiano dos educando. Para desenvolver esta prática, grupos de alunos 
buscarão dados de juros e valores de produtos sugeridos em estabelecimentos comerciais, na 
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sequência resolverão os exercícios sugeridos. Após a resolução dos cálculos, haverá uma análise 
dos valores obtidos por cada grupo de alunos. Na resolução dos exercícios utilizarão calculadoras 
científicas e planilhas eletrônicas de computadores do Paraná Digital (BrOffice-calc). Com a 
aplicação desta metodologia (modelagem matemática), espera-se que os alunos percebam que a 
matemática financeira pode ser aplicada ao seu cotidiano, e que este não se trata de um 
conhecimento desvinculado da realidade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IZABEL CRISTINA BOLZON 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O software GeoGebra facilita a aprendizagem de Geometria? Uma experiência com 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria Plana; GeoGebra; Ensino Fundamental
Resumo: O projeto “O software GeoGebra facilita a aprendizagem de Geometria? Uma 
experiência com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental” deu origem à Unidade Didática “O 
software GeoGebra como recurso didático para trabalhar a geometria plana”. O projeto foi 
realizado com o 6º ano do período matutino, e socializado com os professores da Rede Estadual 
de Ensino, por meio do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). Este artigo apresenta uma análise 
dos resultados obtidos por meio da implementação da Unidade Didática, que foi desenvolvida 
com o intuito de oferecer aos educandos um recurso didático atrativo, de fácil compreensão e que 
despertasse o interesse pelo conteúdo da Geometria Plana. O software GeoGebra cumpriu essa 
função, por ser um recurso dinâmico, de fácil manipulação, visualização e viabilidade suficientes 
para motivar e incentivar o educando. Durante a implementação, foi constatado que os alunos 
gostaram de participar do projeto porque estiveram em contato com o computador, e que o 
software GeoGebra é interessante por utilizar ferramentas diferenciadas, podendo movimentar, 
sem perda de vínculos, as formas geométricas construídas, constituindo uma forma diferente de 
trabalhar o conteúdo de geometria plana. Os professores que participaram como cursistas no 
GTR relataram que é viável a aplicação da referida unidade didática, pois incentiva e motiva o 
aluno no processo de ensino e de aprendizagem e instiga a sua criatividade e criticidade. 
Consideram que o tutorial pode auxiliar tanto os alunos quanto os professores a compreender o 
manuseio do GeoGebra, e que o cumprimento de etapas nas atividades possibilita maior 
entendimento de suas resoluções.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IZABEL CRISTINA BOLZON 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O software GeoGebra como recurso didático para trabalhar a geometria plana.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria Plana; GeoGebra; Ensino Fundamental.
Resumo: O Software de Geometria Dinâmica GeoGebra é um tema relevante, por ser 
considerado uma alternativa que pode auxiliar os educandos na superação de dificuldades no 
ensino da Matemática. Igualmente importante é a geometria, por estar presente e poder ser 
aplicada no nosso cotidiano. Esta Unidade Didática associa a geometria com o referido software e 
consta de sugestões de atividades referentes à geometria plana presente na proposta curricular 
do 6º ano, contemplando ideias, representações, conceitos, classificações e cálculos em relação 
a pontos, retas, semirreta, segmento de reta, ângulos, polígonos, perímetro, área de figuras 
planas, e dos questionários Q1 (inicial) e Q2 (final), que serão aplicados durante a implementação 
do projeto.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IZILDA BARAVIERA 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: JOGOS COMO RECURSOS PEDAGÓGICOS NO ENSINO DA GEOMETRIA: UMA 
EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Alunos. Geometria. Jogos. Recursos Pedagógicos. 
Resumo: A presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de propor atividades envolvendo 
jogos matemáticos para o ensino de algumas propriedades de figuras planas e sólidos 
geométricos, para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, e verificar se elas são capazes de 
promover aprendizagem de tais propriedades. Para atingir o objetivo proposto, primeiramente 
foram realizadas discussões sobre os jogos como recursos pedagógicos e, posteriormente 
realizou-se a implementação pedagógica na escola, onde foram aplicados jogos que foram 
organizados numa unidade didática. O tratamento dos dados deu-se com a transformação das 
observações em categorias de análise, onde foram feitas discussões valendo-se do olhar da 
pesquisadora, dos alunos, dos professores cursistas do Grupo de Trabalho em Rede – GTR e do 
referencial teórico que sustenta o estudo. Após o término do estudo chegou-se a conclusão de 
que os jogos podem ser considerados recursos pedagógicos de importância ímpar no processo 
de ensino da Geometria, visto que, ao serem utilizados em sala de aula podem promover a 
aprendizagem do aluno, pois possuem uma dimensão educativa quando utilizados com 
planejamento. Os professores participantes do GTR, também complementaram que os jogos são 
uma forma atrativa, divertida e estimulante de aprender. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: IZILDA BARAVIERA 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos como Recursos Pedagógicos no Ensino da Geometria: Uma Experiência com 
Alunos do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos; Geometria; Recursos Pedagógicos.
Resumo: A ideia de usar os jogos como recursos pedagógicos no ensino da Geometria surgiu em 
oposição a um modelo de escola que privilegia atividades repetitivas e rotineiras sem qualquer 
estímulo a criação e à investigação. Por isso, propõe-se essa unidade didática, onde 
primeiramente aborda a Geometria Plana, destacando os conceitos primitivos de ponto, reta e 
plano, para utilização na construção de alguns conceitos e resultados. Posteriormente, aborda 
alguns elementos da Geometria Espacial, com destaque para os sólidos geométricos. Com a 
unidade didática, espera-se contribuir com argumentos concretos em defesa dos jogos como 
recursos pedagógicos no ensino da Geometria.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JAIME NUNES 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Empinando a geometria: construção de prismas regulares
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria; Prismas; Construção de Bidês.
Resumo: Este projeto tem por objetivo desenvolver o conteúdo Prismas a partir da construção de 
bidês (pipa tridimensional) com a finalidade de despertar o interesse dos alunos por esse 
conteúdo. Para isso será utilizada uma metodologia baseada na construção de modelos e na 
participação ativa dos alunos onde os mesmos terão a oportunidade de visualizar os elementos 
que formam as figuras planas e também as figuras espaciais, oportunizando a meu ver a 
interação dos alunos com o conteúdo, além disso permitirá a discussão, troca de ideias e 
construção do seu conhecimento. Os conteúdos serão trabalhados durante e após a construção 
dos bidês. O projeto prevê a implementação em 8 etapas.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JAIME NUNES 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Empinando a geometria: construção de prismas regulares
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática; geometria; prisma
Resumo: Este trabalho tem por objetivo mostrar uma metodologia para o ensino do conteúdo 
Prismas que venha fazer uma ponte entre o dia a dia e a matemática. Essa metodologia é 
baseada na construção de bidês (pipa tridimensional) onde os alunos terão oportunidade de 
visualizar os elementos que formam as figuras planas e também as figuras espaciais facilitando a 
compreensão dos conceitos relacionados ao tema. Para ensinar a geometria, é preciso buscar 
alternativas para que o assunto possa ser abordado de forma atrativa, possibilitando estabelecer 
interatividades com o mundo real, despertando, naturalmente, o interesse dos alunos, 
relacionando com objetos do dia a dia. Desenvolver a geometria através de investigações e 
explorações geométricas a partir do que nos rodeia ajuda os alunos a desenvolverem conceitos 
necessários para compreenderem melhor o mundo tridimensional que vivemos oportunizando a 
visualização e interação dos alunos com o conteúdo. Além, disso permite a discussão, troca de 
ideias e construção do seu conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JANE CESCONETO CAIRES 
Orientador: Regina Luzia Corio de Buriasco - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Prova em fases e recuperação de estudos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem Escolar em Matemática. Recuperação de Estudos. 
Prova em fases.
Resumo: Este artigo apresenta o relato de uma experiência desenvolvida em duas turmas do 9º 
ano do Ensino Fundamental como meio para repensar a recuperação de estudos. O objetivo foi 
trabalhar com uma prova escrita em fases na perspectiva da avaliação como oportunidade de 
aprendizagem e da Educação Matemática Realística. Este trabalho possibilita, por meio de uma 
ação investigativa, que cada estudante retome as próprias resoluções como estratégia para a 
recuperação de estudos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JANE CESCONETO CAIRES 
Orientador: Regina Luzia Corio de Buriasco - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Prova em fases e recuperação de estudos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem Escolar em Matemática. Recuperação de Estudos. 
Prova em fases.
Resumo: Na prática pedagógica da matemática, a avaliação tem, tradicionalmente, se centrado 
nos conhecimentos específicos e na contagem de erros. É uma avaliação que realiza uma 
comparação entre os alunos entre si e mais, com um aluno ideal que só existe na imaginação do 
professor. A escola nesse molde, não avalia a aprendizagem do aluno, mas sim o seu rendimento 
em momentos estanques. Este trabalho visa, portanto, dar suporte para o estudo que tem como 
objetivo geral apresentar uma experiência de encaminhamento da avaliação em fases na 
abordagem da Educação Matemática Realística - EMR, como possível fio condutor da 
recuperação de estudos em aulas de matemática. A prova em fases como meio para repensar a 
recuperação de estudos. Seu objetivo geral é: apresentar uma proposta de avaliação em fases na 
abordagem da Educação Matemática Realística, para a recuperação de estudos no decorrer das 
aulas de matemática. E os objetivos específicos são: a) acompanhar uma experiência de 
recuperação por meio da prova em fases, como oportunidade de aprendizagem nas aulas de 
matemática; b) oportunizar aos alunos a realização de análises de suas próprias resoluções das 
questões das provas escritas de matemática como estratégia para a recuperação de estudos; c) 
oportunizar aos alunos uma recuperação de estudos em um trabalho investigativo; d) articular o 
ensino e a avaliação; e) utilizar a resolução de problemas como estratégia metodológica; f) utilizar 
uma prova em fases como instrumento de avaliação em uma turma do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JANETE PIFFER 
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ECONOMIA DOMÉSTICA: A FORMAÇÃO CIDADÃ E A GARANTIA DE DIREITOS 
SOCIAIS.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Consumo Familiar; Economia doméstica; Planilha de Controle; Qualidade de 
Vida.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma implementação pedagógica que tematizou 
a importância da economia doméstica na formação sócio-cidadã dos estudantes, preenchendo, 
assim, a lacuna que havia nos seus conhecimentos, ajudando-os a compreender e incentivando-
os a participar do controle econômico de sua família. Para tanto, este projeto objetivou 
desenvolver conhecimentos e conceitos que atendessem as necessidades das famílias dos 
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alunos, elaborar planilhas de controle econômico, a partir do diagnóstico da rentabilidade da 
família, oferecer informações sobre o consumo sustentável nesse ambiente, a partir da resolução 
de problemas matemáticos, enfim, participar do planejamento, da execução e da avaliação de 
programas de economia doméstica. A fundamentação teórica dessa pesquisa pautou-se, 
sobretudo, no ensino de matemática, na resolução de problemas, na modelagem matemática e na 
economia doméstica. A estratégia de ação consistiu em elaborar e desenvolver uma planilha de 
controle que iniciou com o diagnóstico da economia familiar, envolvendo as famílias dos alunos, a 
partir da reunião de apresentação do projeto para solicitar sua colaboração, a formação dos 
conceitos sobre economia doméstica e o compartilhamento das tabelas para os alunos 
registrarem, durante um trimestre, o controle da movimentação econômica familiar. A decorrência 
da composição das planilhas e da resolução de problemas com base nos seus dados foi bastante 
satisfatória, o que demonstrou uma construção significativa de conhecimentos, fato que valeu às 
famílias economizar e perceber a importância de uma planilha como essa para o equilíbrio dos 
seus gastos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JANETE PIFFER 
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ECONOMIA DOMÉSTICA: A FORMAÇÃO CIDADÃ E A GARANTIA DE DIREITOS 
SOCIAIS.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Consumo Familiar; Economia Doméstica; Planilha de Controle; Qualidade de 
Vida.
Resumo: Esta unidade didática aborda a importância da economia doméstica na formação social 
e cultural dos estudantes, cujo o estudo busca preencher uma lacuna na construção de 
conhecimentos matemáticos dos alunos que demonstram dificuldade para colocar em prática os 
saberes matemáticos escolares. Assim, investigamos se é possível ajudar os alunos a 
compreender a economia doméstica para incentivá-los a participar no controle econômico da 
família. Para tanto, o projeto tem como objetivo geral desenvolver conhecimentos efetivos de 
economia doméstica que atendam às necessidades das famílias dos alunos, e como objetivos 
específicos, desenvolver conceitos sobre economia doméstica, elaborar planilhas de controle 
econômico a partir de diagnósticos de renda familiar, promover conhecimentos sobre consumo 
sustentável no ambiente familiar a partir da resolução de problemas matemáticos e, participar do 
planejamento, da execução e da avaliação de programas de economia doméstica. A 
fundamentação teórica da pesquisa volta-se para o ensino de matemática, para a resolução de 
problemas, para a modelagem matemática e para a economia doméstica. Este procedimento 
começa pela percepção da lacuna nos conhecimentos dos alunos, o que permite a formulação de 
hipóteses e de inferências dedutivas, as quais nos levam à ação propriamente dita. Portanto, a 
estratégia consiste em elaborar e desenvolver uma planilha de controle que inicia com o 
diagnóstico da economia familiar, envolvendo as famílias dos alunos em reunião de apresentação 
do projeto para solicitar a sua colaboração, a formação dos conceitos sobre economia doméstica 
e aplicação da tabela para os alunos registrarem, durante um trimestre, o controle da 
movimentação econômica familiar.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JEREMIAS NUNES 
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A Planilha Eletrônica como Ferramenta para a Elaboração de Trabalhos Personalizados 
em Matemática
Tema: Mídias Tecnológicas e Softwares Matemáticos
Palavras-chave: Matemática; Planilha Eletrônica; Cópia
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar o uso da planilha eletrônica como 
ferramenta, para gerar listas de exercícios, de forma a incentivar o professor, a criar listas 
diferentes, diminuindo consideravelmente a cópia. Verificamos que em várias disciplinas este tipo 
de comportamento do aluno (a cópia) se instala, sendo difícil de combater, pois cada matéria 
possui em seu bojo características próprias. Proponho uma nova metodologia que pode ser 
estabelecida, se contarmos com a tecnologia. A tecnologia deve ser usada a nosso favor, a 
planilha eletrônica é, sem dúvida, uma ferramenta que agrega muitos recursos, cabendo ao 
professor, conhecer e saber utilizá-los em proveito próprio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JEREMIAS NUNES 
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Planilha Eletrônica como Ferramenta para a Elaboração de Trabalhos Personalizados 
em Matemática
Tema: Mídias Tecnológicas e Softwares Matemáticos
Palavras-chave: Matemática; Informática; Planilha Eletrônica
Resumo: A informática, hoje, pode ser vista como uma grande aliada, e sua aplicação na 
educação,pode ser vista como um forte instrumento na colaboração, para a melhoria da 
aprendizagem. Objetivos: Com o objetivo de incentivar o professor, na absorção de 
conhecimentos, com foco nas planilhas eletrônicas, de modo a criar, a partir deste projeto, 
possibilidades para que o professor construa as suas próprias planilhas, com quaisquer 
conteúdos matemáticos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOANA DARK MARIANO DE SOUZA
Orientador: Dirceu Pereira da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Geometria da superfície esférica: um exemplo de geometria não-euclidiana para alunos do 
Ensino Médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria; Geometrias Não-euclidianas; Geometria da Superfície Esférica; 
Interdisciplinaridade
Resumo: O presente artigo é o resultado final da pesquisa realizada durante a participação no 
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – PDE 2013/2014, em parceria 
com a Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO/Guarapuava. Este trabalho tem 
como tema as Geometrias Não-euclidianas, mais especificamente a Geometria da Superfície 
Esférica. A descoberta das Geometrias Não-euclidianas rompeu com hábitos do pensamento 
secular, a Geometria Euclidiana causando um tumulto na comunidade científica da época, 
rompendo com a “verdade absoluta” dos moldes tradicionais da matemática, e estas surgiram na 
tentativa de se provar o 5º Postulado de Euclides. Este artigo sistematiza as discussões e 
reflexões sobre a implementação das Geometrias Não-euclidianas nas aulas de Matemática do 
Ensino Médio e propostas de atividades práticas que auxiliem aos professores da rede pública na 
inserção deste conteúdo. A intervenção pedagógica foi realizada com alunos do 1º ano “A” do 
Ensino Médio do Colégio Estadual José de Anchieta - EFMNP, município de Santa Maria do 
Oeste, no primeiro semestre de 2014 e os resultados desta implementação foram partilhados com 
os professores da Rede Estadual da Educação do Paraná por meio do Grupo de Trabalho em 
Rede (GTR).

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOANA DARK MARIANO DE SOUZA
Orientador: Dirceu Pereira da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Geometria da superfície esférica: um exemplo de geometria não-euclidiana para alunos do 
Ensino Médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria; Geometrias Não-euclidianas; Geometria da Superfície Esférica; 
Interdisciplinaridade
Resumo: O tema de estudo escolhido, “Noções Básicas de Geometrias Não-euclidianas”, 
justifica-se pela necessidade de se proporcionar atividades práticas que auxiliem os professores 
na inserção desse conteúdo no Ensino Médio. Percebe-se que a ausência de conceitos de 
Geometrias Não-euclidianas nos livros didáticos e a falta de formação continuada para os 
professores da Rede Estadual, contribuem para que essas geometrias passem como 
despercebidas nos conteúdos de Matemática por boa parte dos professores. Pretende-se 
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desenvolver, nas aulas de Matemática do 1º ano do Ensino Médio, um conjunto de atividades 
teóricas e práticas que abordem sobre o tema Noções Básicas de Geometrias Não-euclidianas, 
principalmente da Geometria da Superfície Esférica. Contudo, sabe-se que a criação das 
Geometrias Não-euclidianas rompeu com hábitos do pensamento secular, a Geometria 
Euclidiana, causando um tumulto na comunidade científica da época, rompendo com a “verdade 
absoluta” dos moldes tradicionais da matemática, e estas surgiram na tentativa de se provar o 5º 
Postulado de Euclides. Por isso, espera-se que com o estudo das Geometrias Não-euclidianas, o 
aluno possa ampliar o conhecimento geométrico e sua visão de mundo, compreendendo e 
percebendo que existem outras geometrias tão consistentes quanto a euclidiana, e que esta não é 
única e sua aplicação dependerá do objetivo a que se destina.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOANA VELASCO NUNES 
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A CONSTRUÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE JOGOS NAS SALAS DE APOIO À 
APRENDIZAGEM: O TREM DO RACIOCÍNIO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos Matemáticos; Sala de Apoio à Aprendizagem; Resolução de Problemas.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar uma experiência do trabalho desenvolvido no 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE – do Estado do Paraná. Trata-se dos 
resultados da implementação da Unidade Didática intitulada “Os Jogos e a Matemática: uma 
Proposta de Interação para as Salas de Apoio à Aprendizagem”, que apresenta uma proposta de 
construção e utilização de jogos junto às Salas de Apoio à Aprendizagem (SAA), aliada à 
Resolução de Problemas. Os jogos foram propostos com o objetivo de abordar as operações 
fundamentais sobre os números naturais, envolvendo os conceitos de classe e ordem desses 
números e, conceitos da geometria, como perímetro e área de figuras planas e o sistema 
monetário brasileiro que puderam ser abordados. As SAA requerem formas diferenciadas de 
ensino, seus alunos apresentam-se desinteressados e com diversos problemas de socialização e 
de aprendizagem. As estratégias utilizadas apresentaram-se como uma alternativa viável ao 
ensino de matemática para aqueles alunos contribuindo para a aprendizagem e favorecendo a 
inclusão dos mesmos no ambiente escolar. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOANA VELASCO NUNES 
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: OS JOGOS E A MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA DE INTERAÇÃO PARA AS SALAS DE 
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APOIO À APRENDIZAGEM 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos; salas de apoio.
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta que promova a 
aprendizagem de conteúdos de matemática a partir da confecção e utilização de materiais 
manipuláveis e jogos. As atividades desenvolvidas buscam levar o aluno a resgatar o prazer de 
raciocinar, criar e aprender. As Salas de Apoio à aprendizagem são o foco do nosso trabalho. Os 
alunos que frequentam esse ambiente carecem de atenção e de um trabalho diferenciado capaz 
de cultivar a autoestima e a sua permanência nas aulas. Esperamos que as atividades 
desenvolvidas possam trazer esses benefícios colaborando na aprendizagem em relação aos 
conteúdos de matemática para esse público.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOANITA APARECIDA DOS SANTOS 
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A EXPLORAÇÃO DA MADEIRA E DO CARVÃO: UMA EXPERIÊNCIA 
ETNOMATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Etnomatemática, cubagem de madeira, produção de carvão, saber popular, 
saber escolar.
Resumo: A Etnomatemática busca promover o processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática a partir do conhecimento que o aluno adquire em seu ambiente cultural, 
reconhecendo outras formas de pensar, sob o ponto de vista cognitivo, histórico, social e 
pedagógico. Nessa perspectiva, o presente artigo apresenta os resultados da implementação da 
produção didático-pedagógica “Especificidade da Matemática nas atividades extrativas da 
madeira e do carvão: um estudo etnomatemático”, desenvolvido como parte integrante das 
atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE – 2013). O objetivo do estudo foi 
investigar saberes matemáticos presentes nas atividades de produção e comercialização da 
madeira e do carvão em Inácio Martins, com destaque das especificidades destes saberes no 
contexto de sala de aula. O trabalho foi desenvolvido em uma turma de 2º ano do Ensino Médio, 
do Colégio Estadual Parigot de Souza, Inácio Martins (PR), a partir da abordagem de cálculos 
matemáticos utilizados na cubagem da madeira e na produção e comercialização do carvão. Os 
resultados apontam que a Etnomatemática, enquanto metodologia de ensino contribui para a 
significação dos conceitos matemáticos pelos alunos, oportuniza o estabelecimento de relação 
entre os cálculos informais utilizados no mundo do trabalho e os cálculos formais praticados na 
sala de aula, melhorando o interesse e o desempenho dos estudantes na disciplina de 
Matemática
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOANITA APARECIDA DOS SANTOS 
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ESPECIFICIDADES DA MATEMÁTICA NAS ATIVIDADES EXTRATIVAS DA MADEIRA E 
DO CARVÃO: UM ESTUDO ETNOMATEMÁTICO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática; Etnomatemática; madeireira; carvoaria.
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica, alicerçada na perspectiva da 
Etnomatemática, propõe uma intervenção pedagógica que reconhece os diferentes modos de se 
produzir Matemática em distintos grupos culturais. Trata-se de uma proposta que coloca em 
evidência os saberes matemáticos produzidos e/ou praticados na exploração florestal, em 
particular por madeireiros e carvoeiros do município de Inácio Martins (PR). São abordados, para 
tanto, cálculos matemáticos utilizados na cubagem da madeira, exemplos práticos que clarificam 
a temática e atividades para serem resolvidas pelos estudantes nas aulas de Matemática, 
relacionadas especialmente ao conteúdo Geometria e Medidas no Ensino Médio. Espera-se que 
esta Produção contribua no desenvolvimento de uma ação pedagógica que promova a conexão 
entre os dois saberes: o saber matemático desenvolvidos por madeireiros e o saber matemático 
escolar. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOAQUIM JOSE CARDOSO 
Orientador: Joao Roberto Gereonimo - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A Utilização de Materiais Manipuláveis para o Ensino de Trigonometria.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Metodologias; Laboratório de Matemática; Materiais Manipuláveis; 
Trigonometria.
Resumo: O trabalho desenvolvido a partir de materiais manipuláveis tem por objetivo tornar o 
conteúdo mais compreensivo do ponto de vista do aluno. Acredita-se que quando o aluno 
participa na construção dos materiais, a fixação das propriedades matemáticas envolvidas nessas 
construções torna-se mais sólida e objetiva. A construção do material bem como a resolução das 
atividades escolares por meio destes, faz com que a rotina das aulas seja quebrada, tornando-as 
mais atraentes e interessantes para alunos e professores. O trabalho mostra que a ocorrência de 
uma maior interação entre todos os envolvidos é inegável. A escolha do tema Trigonometria no 
Triângulo Retângulo foi feita com o objetivo de mostrar aos alunos algumas resoluções 
envolvendo trigonometria de maneira mais visível e descontraída. A implementação deste trabalho 
foi realizada em uma turma do Ensino Médio do CEEBJA Prof. Manoel Rodrigues da Silva. Com 
esse trabalho foi possível observar que alguns alunos têm facilidade nas construções com régua e 
compasso, outros nas resoluções das atividades e isso motiva a interação entre eles fazendo com 
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que haja uma colaboração mútua que traz como conseqüência a socialização do conhecimento. O 
presente artigo trás uma introdução da trigonometria por meio da construção de materiais 
manipuláveis e o uso destes para resolução de algumas questões nas atividades escolares. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOAQUIM JOSE CARDOSO 
Orientador: Joao Roberto Gereonimo - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Utilização de Materiais Manipuláveis para o Ensino de Trigonometria.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Materiais Manipuláveis; Laboratório de Matemática; Trigonometria; 
Metodologias. 
Resumo: Este trabalho tem como proposta uma abordagem do conteúdo “trigonometria no 
triângulo retângulo” por meio de atividades cujas resoluções envolvem além do uso das fórmulas, 
também a utilização de materiais manipuláveis. Durante o desenvolvimento deste trabalho serão 
feitas reflexões sobre a organização e possibilidade de implementação de um Laboratório de 
Ensino de Matemática (LEM). Para trabalhar com o LEM devemos lembrar que os materiais 
manipuláveis devem ser utilizados com finalidade pedagógica e não como diversão, isso é algo 
que cabe ao professor, organizar a seleção dos materiais de acordo com o conteúdo que será 
trabalhado, para que regularidades matemáticas, abstrações e generalizações sejam 
internalizadas pelos alunos. Este caderno pedagógico apresenta algumas atividades e suas 
resoluções utilizando materiais manipuláveis

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOELCIO RUFATO DUTRA 
Orientador: Artur Lourival da Fonseca Machado - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A Geometria na Construção Cívil
Tema: Edcação Matemática
Palavras-chave: Educação, Geometria, Modelagem Matemática, Resolução de Problemas
Resumo: Este artigo aborda o conteúdo de Geometria como parte integrante dos currículos 
escolares e de aplicação prática no nosso dia-a-dia. O aluno vê a Geometria sem sentido para o 
seu dia a dia. O domínio desse conteúdo deve ser estimulado através de pesquisas acerca da 
geometria e suas aplicações nas construções de casas e na resolução de problemas, que 
envolvem cálculos e medidas. A Geometria, inicialmente, é o conhecimento imediato da nossa 
relação com o espaço e os problemas colocados por este conhecimento é que nos levam à 
construção gradativa do saber geométrico. Esta pesquisa aborda questões a respeito da 
problematização do ensino da Geometria, considerando os aspectos relativos a construção de 
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uma casa aplicando os conteúdos geométricas, enfatizando a complexidade presente no 
processo ensino-aprendizagem da Geometria, descrevendo os resultados obtidos a partir do 
projeto desenvolvido na 3ª série C do ensino médio do Colégio Estadual Santa Clara ensino 
fundamental e médio do Município de Candói Estado do Paraná.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOELCIO RUFATO DUTRA 
Orientador: Artur Lourival da Fonseca Machado - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A GEOMETRIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Aplicações da Geometria Plana e Espacial; Matemática 
no Cotidiano.
Resumo: O presente projeto de pesquisa visa à definição de uma proposta metodológica com 
aplicações para o ensino de Geometria Plana e Espacial na construção de casas, a ser 
implementado a uma turma de alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Santa 
Clara de Candói-Pr. O objetivo será de que o aluno possa compreender e entender os conceitos e 
a aplicabilidade dos conteúdos geométricos como calculo de área, volume e proporção. Pretende-
se utilizar a metodologia da Modelagem Matemática como ferramenta para motivar e estimular o 
desenvolvimento das atividades aplicadas em situações vivenciadas na construção de uma casa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOELMA DE FATIMA ALVES DE SOUZA 
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O estudo da geometria do 6º ano aplicada ao espaço arquitetônico e natural
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino fundamental; Geometria; Origami; GeoGebra
Resumo: : Estudar Geometria relacionando o espaço natural e arquitetônico torna a prática 
pedagógica mais dinâmica. Foram utilizados recursos didáticos como o origami e o GeoGebra os 
alunos manipularam materiais concretos construindo os conceitos geométricos e interligando as 
formas geométricas sem a fragmentação constante usada nas aulas de Matemática. Nesta 
proposta os alunos experimentaram práticas diferentes de ensino fugindo das aulas tradicionais, 
na atividade extraclasse os alunos interagiram com o meio onde vivem, constatando que há 
geometria em tudo. A utilização GeoGebra como recurso pedagógico ajudou na compreensão de 
conceitos abstratos relacionados a Geometria. A aplicabilidade da metodologia diferenciada 
melhorou o rendimento escolar e facilitou a introdução e desenvolvimento de outros conteúdos 
relacionados a geometria. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOELMA DE FATIMA ALVES DE SOUZA 
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ESTUDO DA GEOMETRIA DO 6º ANO APLICADA AO ESPAÇO ARQUITETÔNICO E 
NATURAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria; GeoGebra; Origami; Mosaico
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo desenvolver os conteúdos de Geometria do 6º 
ano usando recursos que tornem as aulas mais dinâmicas e prazerosas, pensando nisso é que se 
optou por desenvolver as atividades por meio da arte do Origami e o GeoGebra, pelo fato dos 
mesmos possibilitarem esta exploração diferente e concreta dos conteúdos abordados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JORGE LUIZ ABOU SAAB 
Orientador: ANA LUCIA PEREIRA - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: PERIGOS VIRTUAIS E O CONTEXTO EDUCACIONAL: uma abordagem estatística
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Estatística. Computador. Perigos Virtuais.
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre os perigos 
que permeia o uso incorreto dos computadores, que vai desde a postura física e psíquica por 
permanecer por longo período de interatividade, bem como dos riscos de postar sem conhecer ou 
ser enganado pelas armadilhas dos atos ilícitos no meio virtual. A presente pesquisa trata-se de 
uma pesquisa qualitativa realizada por meio de questionários estruturados com alunos do Ensino 
Médio e Profissional do Colégio Estadual Dr Sebastião Paraná, em Wenceslau Braz, Paraná, 
buscando perceber como tem sido o uso das mídias informatizadas, bem como o conhecimento 
dos alunos sobre assunto abordado. Após o levantamento dessas informações foi realizado um 
trabalho de esclarecimento dos conteúdos relativos ao uso incorreto dos computadores, por meio 
de palestras informativas e instrutivas com todos os alunos que participam da pesquisa. Como 
resultados, podemos apontar o quanto o tema Perigos Virtuais e o Contexto Educacional 
precisam ser abordados no contexto escolar; bem como uma abordagem estatística, relativo ao 
uso do computador e da internet,, e sua presença na atividade comercial, na tomada de decisões, 
na economia do país, no setor público, na saúde e nas decisões políticas é de suma importância, 
na educação e formação dos nossos alunos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JORGE LUIZ ABOU SAAB 
Orientador: ANA LUCIA PEREIRA - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Perigos Virtuais e o Contexto Educacional : uma abordagem estatística
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Estatística. Computador. Perigos Virtuais.
Resumo: Este trabalho pretende mostrar aos alunos, a importância da estatística na atualidade, e 
sua presença na atividade comercial, na tomada de decisões, na economia do país, no setor 
público, na saúde e nas decisões políticas, bem como na pesquisa e construção de gráficos. Aos 
alunos expõe-se como atividade, a pesquisa em turmas da escola, com o tema: Perigos Virtuais e 
o Contexto Educacional: uma abordagem estatística, relativo ao uso do computador e da internet, 
tendo como metodologia a coleta de dados por questionamento, organização dos dados, 
construção de gráficos e análise do resultado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOSANE CRISTINA MARCANTE E SILVA 
Orientador: ARLENI ELISE SELLA - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: PROBLEMATIZAÇÃO POR MEIO DE JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICOS: UMA 
ESTRATÉGIA NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DAS SEIS OPERAÇÕES BÁSICA
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos; desafios matemáticos; operações básicas
Resumo: Atualmente a Educação Matemática contempla os Jogos Matemáticos como uma 
tendência metodológica que apresenta bons resultados para a aprendizagem, sob um 
embasamento teórico dessa tendência apresentamos, por meio deste artigo, os resultados 
obtidos com a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica. A aplicação de jogos e 
desafios matemáticos possibilitou abordar o estudo das seis operações fundamentais de uma 
forma lúdica e questionadora. Foi desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2014, no Colégio 
Estadual Profª. Leonor Castellano, Município de Barracão, Núcleo Regional de Francisco Beltrão, 
em uma turma de 8º ano do período matutino. Durante a implementação, em cada aula, foram 
introduzidos um desafio e um jogo matemático, ambos com as mesmas operações básicas. O 
incremento no grau de dificuldade de cada aula foi gradativo possibilitando uma aprendizagem 
mais efetiva. A avaliação ocorreu durante o processo ensino aprendizagem, nela a professora 
realizou observações sistemáticas, mediou dificuldades e argumentações abrindo caminhos para 
a superação das dificuldades e, assim o avanço na aprendizagem. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOSANE CRISTINA MARCANTE E SILVA 
Orientador: ARLENI ELISE SELLA - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PROBLEMATIZAÇÃO POR MEIO DE JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICOS: UMA 
ESTRATÉGIA NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DAS SEIS OPERAÇÕES BÁSICA
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos; desafios matemáticos; operações básicas
Resumo: Esta Unidade Didática se justifica a partir da utilização da metodologia de jogos 
matemáticos, a qual permitirá refletir sobre suas contribuições no processo de formação de 
conceitos e na aquisição de conhecimentos acerca das seis operações básicas da matemática. 
Será desenvolvido com alunos do 7º ano do Colégio Estadual Profª. Leonor Castellano no 
Município de Barracão-Núcleo Regional de Francisco Beltrão. Com o desenvolvimento desta 
Unidade Didática pretende-se aplicar e avaliar como a metodologia dos jogos matemáticos poderá 
contribuir para a aprendizagem das operações básicas, por meio de problematizações, durante as 
atividades propostas. Busca-se envolver os alunos em atividades que proporcionem estímulo e 
nas quais eles sejam encorajados a refletir e argumentar sobre suas descobertas e explorações, 
auxiliando a desmistificar o “medo da matemática”. A aplicação de jogos e desafios matemáticos 
talvez possa favorecer essa aprendizagem por promover um ambiente de descontração e 
interação social. Durante o desenvolvimento das atividades as seis operações básicas serão 
abordadas por meio de um desafio e um jogo matemático que despertem o interesse para a 
aprendizagem e, na medida em que os mesmos vão desenvolvendo as argumentações e os 
cálculos, serão apresentadas atividades com um grau de complexidade maior, sempre 
respeitando o nível de aprendizagem da turma. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOSE APARECIDO BORTOLATO 
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O ENSINO DA FUNÇÃO POLINOMIAL DE 1º GRAU ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS E ANÁLISE DE GRÁFICO
Tema: Concepção sobre matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Matemática; Desfragmentação de conteúdo; Resolução de problemas, análise 
de gráfico
Resumo: As dificuldades de aprendizagem e análise do conteúdo em matemática estavam 
presentes. Foram observado o aprendizagem dos alunos no conceito apresentado no projeto, 
através de análise do conteúdo e sua realização através de exercícios em sala, teve alguns 
limites resultam de inúmeras variantes que envolvem desde a base do aluno, foi feito a 
contextualização do ensino com a realidade do educando, com uma metodologias 
desfragmentada, e uma avaliações adequadas, o encontro entre aquilo que é proposto em 
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currículos e programas educacionais com o ensino que se efetiva (ou não) na prática, entre 
outros. A proposta é que, por meio da resolução de problemas, os alunos apropriaram-se do 
conteúdo de Função do 1º Grau e desenvolver uma visão global daquilo que estão estudando. O 
que se propõe a desfragmentação e análise de gráfico, foi partir do todo para a compreensão de 
cada uma das partes, de maneira que o aluno possa inferir sobre os problemas propostos e 
entender como resolvê-los. Ouve uma aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOSE APARECIDO BORTOLATO 
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ENSINO DA FUNÇÃO POLINOMIAL DE 1º GRAU ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS E ANÁLISE DE GRÁFICO
Tema: Concepção sobre matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Matemática; Desfragmentação de conteúdo; Resolução de problemas, análise 
de gráfico
Resumo: As dificuldades de aprendizagem e análise do conteúdo em matemática estão 
presentes em todos os níveis e modalidades de ensino. Estes limites resultam de inúmeras 
variantes que envolvem desde a formação de docentes, a falta de estrutura e de materiais 
didáticos adequados, a descontextualização do ensino com a realidade do educando, a falta de 
metodologias e de avaliações adequadas, os desencontros entre aquilo que é proposto em 
currículos e programas educacionais com o ensino que se efetiva (ou não) na prática, entre 
outros. A proposta é que, por meio da resolução de problemas, os alunos possam apropriar-se do 
conteúdo de Função do 1º Grau e desenvolver uma visão global daquilo que estão estudando. Em 
geral, o ensino deste conteúdo é feito em partes separadas, fragmentadas de tal modo que o 
aluno encontra muita dificuldade em compreender o todo. O que se propõe, ao contrário disso, é 
partir do todo para a compreensão de cada uma das partes, de maneira que o aluno possa inferir 
sobre os problemas propostos e entender como resolvê-los. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOSE CLAUDIO RANUCCI 
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O USO DE SOFTWARE EDUCACIONAL COMO RECURSO AUXILIAR NO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
Tema: Tendência Metodológicas em Matemática
Palavras-chave: Software Educacional; Informática na Educação; Unidade Temática; Tecnologia 
na Matemática
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Resumo: A sociedade contemporânea é movida por recursos tecnológicos, mas as escolas com 
raras exceções, continuam trabalhando de forma tradicional – aulas expositivas, quadro e giz, 
tornando a aula desinteressante e por isso, não atraindo a atenção dos estudantes, 
particularmente no ensino de Matemática. Buscando alternativa para superação desta realidade, 
foi desenvolvido o Projeto de Intervenção Pedagógica, no Colégio Estadual Nóbrega da Cunha, 
de Bandeirantes, com os professores que atuam no nível de Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). 
O estudo foi de natureza qualitativa, coletado mediante questionários e entrevistas com 
professores de Matemática. Desenvolveu-se também, atividades com Grupo de Trabalho em 
Rede (GTR), com professores e professoras de Matemática, de diferentes municípios do Estado 
do Paraná. Espera-se com este artigo, contribuir para a ampliação da concepção do uso da 
tecnologia como forma de proporcionar recurso alternativo para despertar o interesse dos 
estudantes e também auxiliar na aprendizagem de Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOSE CLAUDIO RANUCCI 
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DE SOFTWARE EDUCACIONAL COMO RECURSO AUXILIAR NO PROCESSO 
DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
Tema: Tendência Metodológicas em Matemática
Palavras-chave: Software Educacional; Informática na Educação; Unidade Temática; Tecnologia 
na Matemática
Resumo: A dificuldade apresentada pelo professor em relação ao conhecimento e a utilização 
das novas tecnologias e dos recursos tecnológicos, neste caso, os softwares educacionais 
disponíveis na escola para as aulas de Matemática, faz-se necessário trabalhar com estes 
professores, disseminando novos saberes com os instrumentos apresentados, minimizando a 
insegurança gerada pela falta de conhecimento tecnológico. Dessa forma, buscando uma 
alternativa para superação desta realidade, propôs-se a Unidade Temática que abordará: “O uso 
de software educacional como recurso auxiliar no processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática”, a ser desenvolvido no Colégio Estadual Nóbrega da Cunha. Ensino Fundamental e 
Médio - de Bandeirantes - PR, com os professores que atuam no Ensino Fundamental (6º ano). A 
aludida Unidade Temática tem por finalidade, fazer com que todos os professores envolvidos no 
processo de ensino e aprendizagem, venham a refletir sobre as seções apresentadas e que a 
partir dessas reflexões possa repensar a sua atitude em relação ao ato de educar. Espera-se com 
este estudo, contribuir com os professores na ampliação da teoria do uso da tecnologia, como 
forma de proporcionar recurso alternativo para despertar o interesse dos estudantes e também 
auxiliar na aprendizagem de Matemática. As seções apresentados nestes textos, são 
fundamentados em estudiosos que realizaram várias pesquisas, sobre as relações que se 
estabelecem entre a informática e a educação, dando subsídio para que se possa refletir sobre os 
caminhos que devem ser tomados.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOSE FEUSER MEURER
Orientador: Emerson Rolkouski - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO: decisões tomadas a partir da participação da 
comunidade escolar
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Gestão Democrática; Conselho de Classe Participativo; Avaliação em 
Matemática
Resumo: A função da escola é promover educação com qualidade, de forma emancipadora e 
democrática. Nesse sentido, surge o Conselho de Classe Participativo, no qual devem estar 
representados todos os segmentos da comunidade escolar. Esse artigo visa a relatar a ação 
desenvolvida como atividade do PDE, no Colégio Estadual Lysímaco Ferreira da Costa – Ensino 
Fundamental e Médio, localizado no Bairro Água Verde no município de Curitiba, com a intenção 
de implementar a modalidade de Conselho de Classe participativo. Tal ação justifica-se pelos 
índices de aprovação por conselho, superiores a 20% no nono ano do Ensino Fundamental, no 
ano de 2012. Desta forma, busca-se com essa implementação proporcionar uma educação 
emancipadora e democrática ao possibilitar a participação de toda comunidade escolar. Além 
disso, entende-se que quando o aluno e seus pais ou responsáveis são sabedores da real 
situação de aprendizagem, no decorrer do ano letivo, pela participação nos Conselhos de Classe, 
o envolvimento da família e o empenho do aluno serão mais intensificados. Tal fato somado às 
metodologias adotadas pelos professores e às práticas dos alunos poderá possibilitar a busca de 
um aprendizado de melhor qualidade, o qual poderá diminuir a necessidade da aprovação por 
conselho. Acredita-se que essa participação contribuirá para a formação cidadã dos alunos do 
Colégio Estadual Lysímaco Ferreira da Costa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOSE FEUSER MEURER
Orientador: Emerson Rolkouski - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CONSELHO DE CLASSE PARTICIPATIVO: decisões tomadas a partir da participação da 
comunidade escolar
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Gestão Democrática; Conselho de Classe Participativo; Avaliação em 
Matemática
Resumo: Este projeto de implementação tem como objetivo a implantação de um Conselho de 
Classe Participativo no Colégio Estadual Professor Lysímaco Ferreira da Costa – Ensino 
Fundamental e Médio, localizado no bairro Água Verde, região central de Curitiba. Tal projeto se 
justifica pelo fato de termos constatado que em 2012 os índices de aprovação por conselho foram 
superiores a 20% no nono ano do Ensino Fundamental. Busca-se com esta ação, se aproximar de 
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uma educação emancipadora e democrática ao possibilitar a participação de toda comunidade 
escolar. Além disso, entende-se que quando o aluno e seus pais ou responsáveis são sabedores 
da real situação logo no início do ano letivo, pela participação no primeiro Conselho de Classe, o 
envolvimento da família e a ampliação do empenho do aluno serão significativos e as 
metodologias adotadas pelos professores podem ser adequadas para a busca de um aprendizado 
qualitativamente superior. Tais ações poderão diminuir a necessidade da chamada \"aprovação 
por conselho\". Como metodologia deste projeto, será realizado o acompanhamento da evolução 
dos resultados finais dos alunos no período de 2011 a 2013 e uma investigação do conceito que 
os integrantes da escola possuem de Conselho de Classe.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOSE MARIO ZARPELLON 
Orientador: DENISE PUGLIA ZANON - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Ensino de geometria e origami: aprendizagem possível 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Palavras-chave: origami; geometria; processo ensino-aprendizagem. 
Resumo: RESUMO No contexto educacional atual, evidenciamos que as pesquisas que têm 
como objeto de estudo o processo ensino-aprendizagem estão ampliando-se significativamente, 
considerando, dentre diversos fatores, as demandas que emergem do ambiente escolar. Diante 
desta afirmação, ao pensarmos sobre o ensino de geometria no contexto escolar, entendemos a 
necessidade de buscarmos novas possibilidades didáticas para o ensino deste conteúdo. Neste 
trabalho, privilegiamos a técnica do origami e sua possível contribuição para o ensino de 
geometria. Assim, definimos como objetivo refletir sobre as possibilidades didáticas da adoção da 
técnica do origami no ensino de geometria para os alunos do nono ano no ensino fundamental. 
Num primeiro momento, optamos pela pesquisa de cunho qualitativo, privilegiando a construção 
do referencial teórico apoiando-nos em diferentes pesquisadores e estudiosos, dentre estes: 
Aschenbach (1990), Freire (2005), Imenes (1997), Saint-Onge (2001) e Veiga (2008). A seguir, 
apresentamos o histórico da técnica do origami, reflexões sobre o processo de ensinar e 
aprender, bem como as contribuições do manuseio das diferentes dobras do papel – para a 
compreensão dos conceitos de geometria. Além disso, ao longo do projeto, pretendemos 
desenvolver oficina temática, que terá como público alvo alunos de uma escola pública estadual, 
a qual privilegiará o trabalho com a arte da dobradura, na perspectiva de possibilitar a descoberta, 
o reconhecimento de relações entre o movimento, o resultado da dobra e os conceitos de 
geometria. Para tal, adotamos como instrumento de coleta de dados um questionário, que será 
aplicado aos alunos da referida oficina, objetivando conhecer as percepções e impressões dos 
educandos sobre a técnica do origami e o ensino de geometria. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOSE MARIO ZARPELLON 
Orientador: DENISE PUGLIA ZANON - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ensino de geometria e origami: aprendizagem possível
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: origami, geometria, processo ensino-aprendizagem
Resumo: Sob esta perspectiva, concebendo o papel do professor como mediador, o qual 
privilegia a aproximação entre aluno e conhecimento, propõe situações de ensino desafiadoras, 
reconhecemos a necessidade de buscarmos novas possibilidades didáticas para o ensino do 
conteúdo de geometria, privilegiando nesta unidade didática, o trabalho com a técnica do origami.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOVENILDE MARIA DA SILVA 
Orientador: Rafael Mestrinheire Hungaro - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: O “X” da questão no ensino da álgebra.
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Álgebra; linguagem algébrica; incógnita,modelagem matemática.
Resumo: Este trabalho 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 “X” da questão no ensino da 
álgebra”, foi aplicado no Colégio Estadual Guilherme de Almeida – EFMN, na cidade de Loanda - 
PR, com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, no ano de 2014. A proposta apresenta a 
importância do emprego da modelagem matemática, como alternativa metodológica para 
introdução ao ensino da álgebra, visando a construção e o desenvolvimento do pensamento 
algébrico, e sua relação com a aritmética, através da aplicação de atividades variadas para o 
emprego da representação algébrica, noção de variáveis e incógnitas, permitindo ao educando 
estabelecer relações entre o cotidiano e a matemática, em especial no que se refere ao conteúdo 
da álgebra, favorecendo, assim, a produção de significados. O mesmo visa contribuir com os 
professores que buscam alternativas para uma aprendizagem mais significativa procurando 
incentivar e estimular a compreensão dos conceitos algébricos, promovendo a passagem da 
matemática numérica para matemática algébrica de maneira prudente, simples e compreensiva 
para ajudar o aluno entender e construir o conceito inicial de álgebra, destacando, ainda, a 
importância de buscar novas metodologias de ensino que favoreçam a aprendizagem da álgebra 
e aritmética. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JOVENILDE MARIA DA SILVA 
Orientador: Rafael Mestrinheire Hungaro - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O “X” da questão no ensino da álgebra.
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Álgebra; linguagem algébrica; variável.
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, um encaminhamento metodológico significativo para 
compreender e resolver a matemática das letras no ensino da álgebra, como título: “O “x” da 
questão no ensino da álgebra. Percebendo as dificuldades em minha prática de sala de aula, 
buscando dar sentido ao ensino aprendizagem da álgebra, principalmente na introdução deste 
conteúdo que acompanha o aluno ao longo de todo ensino fundamental e médio, optei por utilizar 
atividades pautadas na tendência metodológica da modelagem matemática, explorando e 
promovendo um ambiente de aprendizagem mais atrativo, motivador e participativo de forma a 
dinamizar o conteúdo. O objetivo principal deste trabalho é promover a passagem da linguagem 
numérica para a linguagem algébrica, promovendo o interesse e a construção de conceitos 
iniciais da álgebra, com alunos do 7º ano do ensino fundamental no período matutino.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JUANA MIRTA ALMADA FERNANDEZ HELENO
Orientador: Valdinei Cezar Cardoso - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Ensinando as quatro operações com o auxílio dos Jogos Digitais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tecnologia; Educação Matemática; Jogos Digitais
Resumo: A falta de interesse nos estudos, por parte de muitos estudantes, tem dificultado 
bastante o desenvolvimento das funções do educador. Vivemos numa era onde a tecnologia tem 
se desenvolvido rapidamente, mas o ato de ensinar se mantém quase sempre distante das 
novidades tecnológicas. Neste cenário, é necessário que estes revejam seu verdadeiro papel na 
sala de aula, que é o de criar situações desafiadoras, para permitir que seus alunos possam ir 
além daquilo que o professor ensina na sala de aula e interligar aquilo que aprendem na escola 
com as situações do seu cotidiano envolvendo-se, cada vez mais, no processo de construção do 
seu próprio conhecimento. Enquanto educadores, percebemos a inquietação de nossos alunos, e 
sentimos a necessidade de buscar algo novo, diferente para incrementar, melhorar nossas aulas e 
a utilização dos recursos tecnológicos pode ser uma grande aliada nesta tarefa. Diante do 
exposto, este projeto propõe uma sequência didática com os estudantes da formação de 
docentes, buscando utilizar recursos tecnológicos disponíveis, com a intenção de promover aos 
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seus futuros alunos, das séries iniciais, oportunidades para a construção de conceitos 
matemáticos, mediados pela tecnologia.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JUANA MIRTA ALMADA FERNANDEZ HELENO
Orientador: Valdinei Cezar Cardoso - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ensinando as quatro operações com o auxílio dos Jogos Digitais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tecnologia; Educação Matemática; Jogos Digitais
Resumo: A falta de interesse nos estudos, por parte de muitos estudantes, tem dificultado 
bastante o desenvolvimento das funções do educador. Vivemos numa era onde a tecnologia tem 
se desenvolvido rapidamente, mas o ato de ensinar se mantém quase sempre distante das 
novidades tecnológicas. Neste cenário, é necessário que estes revejam seu verdadeiro papel na 
sala de aula, que é o de criar situações desafiadoras, para permitir que seus alunos possam ir 
além daquilo que o professor ensina na sala de aula e interligar aquilo que aprendem na escola 
com as situações do seu cotidiano envolvendo-se, cada vez mais, no processo de construção do 
seu próprio conhecimento. Enquanto educadores, percebemos a inquietação de nossos alunos, e 
sentimos a necessidade de buscar algo novo, diferente para incrementar, melhorar nossas aulas e 
a utilização dos recursos tecnológicos pode ser uma grande aliada nesta tarefa. Diante do 
exposto, este projeto propõe uma sequência didática com os estudantes da formação de 
docentes, buscando utilizar recursos tecnológicos disponíveis, com a intenção de promover aos 
seus futuros alunos, das séries iniciais, oportunidades para a construção de conceitos 
matemáticos, mediados pela tecnologia.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JUSLENI BARBOSA NALESSO ALCANTARA 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A compreensão dos “conceitos da Regra de Sinais” no Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Compreender os números negativos; proposta diferenciada; regra de sinais. 
Resumo: A escolha deste tema, envolvendo principalmente as turmas de 7º ano do Ensino 
Fundamental é sentir a necessidade desse conhecimento significativo, sabendo da importância 
dos \"Números Inteiros\", envolvendo a regra de sinais, sendo um conteúdo de difícil assimilação 
a partir do momento que envolve números com sinais opostos. O ensino e aprendizagem da 
matemática nesse contexto não é uma tarefa simples, tanto para quem ensina quanto para quem 
aprende. Desde os primeiros anos do ensino fundamental, estendendo-se pelo ensino médio e 
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também pelo ensino superior, a matemática costuma ser responsável por muitos obstáculos e 
desafios a serem transpostos pelos alunos. Neste projeto, pretendo fazer algumas reflexões sobre 
os desafios que se estabelecem no processo de ensino e aprendizagem da regra de sinais para a 
adição e, multiplicação dos números inteiros relativos. Meu objetivo maior é que, ao trabalhar com 
esse conteúdo de uma maneira diferenciada os nossos alunos aprendam a fazer o seu cálculo, ter 
o seu próprio raciocínio, contribuindo assim, com uma nova ferramenta de aprendizagem, 
entendendo que a educação consiste em formação integral e funcional dos alunos e, que estes 
devem adquirir capacidades cognitivas, motoras, de equilíbrio pessoal e inserção social. Procurar 
garantir o interesse e a curiosidade dos alunos, utilizando vários exemplos, atividades 
diferenciadas, situações problemas o mais próximo da realidade deles. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: JUSLENI BARBOSA NALESSO ALCANTARA 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A compreensão dos “conceitos da Regra de Sinais” no Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Compreender os números negativos; proposta diferenciada; regra de sinais. 
Resumo: A escolha deste tema, envolvendo principalmente as turmas de 7º ano do Ensino 
Fundamental é sentir a necessidade desse conhecimento significativo, sabendo da importância 
dos \"Números Inteiros\", envolvendo a regra de sinais, sendo um conteúdo de difícil assimilação 
a partir do momento que envolve números com sinais opostos. O ensino e aprendizagem da 
matemática nesse contexto não é uma tarefa simples, tanto para quem ensina quanto para quem 
aprende. Desde os primeiros anos do ensino fundamental, estendendo-se pelo ensino médio e 
também pelo ensino superior, a matemática costuma ser responsável por muitos obstáculos e 
desafios a serem transpostos pelos alunos. Neste projeto, pretendo fazer algumas reflexões sobre 
os desafios que se estabelecem no processo de ensino e aprendizagem da regra de sinais para a 
adição e, multiplicação dos números inteiros relativos. Meu objetivo maior é que, ao trabalhar com 
esse conteúdo de uma maneira diferenciada os nossos alunos aprendam a fazer o seu cálculo, ter 
o seu próprio raciocínio, contribuindo assim, com uma nova ferramenta de aprendizagem, 
entendendo que a educação consiste em formação integral e funcional dos alunos e, que estes 
devem adquirir capacidades cognitivas, motoras, de equilíbrio pessoal e inserção social. Procurar 
garantir o interesse e a curiosidade dos alunos, utilizando vários exemplos, atividades 
diferenciadas, situações problemas o mais próximo da realidade deles. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: KAREN CRISTINA ORO 
Orientador: Andre Vicente - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Utilização do Software Geogebra como ferramenta pedagógica no processo ensino-
aprendizagem de Função Quadrática, uma alternativa metodológica
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Mídias Tecnológicas e Softwares 
Matemáticos
Palavras-chave: Função Quadrática, Software GeoGebra, Tecnologia na Educação
Resumo: Este artigo tem por objetivo socializar os resultados da implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná (SEED). O projeto, intitulado “A Utilização do Software GeoGebra 
como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizagem de Função Quadrática, uma 
alternativa metodológica”, foi aplicado no Colégio Estadual Reinaldo Sass – EFMP, na cidade de 
Francisco Beltrão – PR, com alunos do 1º ano do Ensino Médio no ano de 2014. A proposta foi 
trabalhar o conteúdo de Função Quadrática utilizando o software GeoGebra como recurso 
metodológico afim de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e interativo. Teve 
como principal objetivo explorar as potencialidades pedagógicas da utilização do software 
GeoGebra no ensino e aprendizagem do conteúdo de Função Quadrática. Desta forma, neste 
trabalho apresentamos um breve relato do projeto e da dinâmica utilizada na implementação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: KAREN CRISTINA ORO 
Orientador: Andre Vicente - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Utilização do Software GeoGebra como ferramenta pedagógica no processo ensino-
aprendizagem de Função Quadrática, uma alternativa metodológica
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Mídias Tecnológicas e Softwares 
Matemáticos
Palavras-chave: Função Quadrática; Software Geogebra; 
Resumo: Um dos grandes desafios como educadores e matemáticos é tornar a Matemática mais 
interessante, aproximá-la da realidade dos alunos. Este trabalho propõe a utilização de novas 
tecnologias computacionais, como recurso didático, para o estudo de funções quadráticas. O uso 
do software GeoGebra como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem do 
conteúdo de função quadrática. Trabalha principalmente a exploração do comportamento gráfico 
da função, proporcionando aos alunos uma forma dinâmica e significativa de aprender.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: KATIA VALERIA SIVERS 
Orientador: Mary Angela Teixeira Brandalise - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Avaliação da aprendizagem e as dificuldades de leitura e interpretação de textos 
matemáticos no 6º ano do Ensino Fundamental
Tema: Avaliação em Matemática
Palavras-chave: Avaliação Formativa. Leitura e Interpretação. Resolução de Problemas 
Matemáticos
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados da implementação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica realizada com alunos do 6º ano do Colégio Estadual Jandira 
Ferreira Rosas, sobre avaliação da aprendizagem e as dificuldades de leitura e interpretação de 
textos matemáticos. Tal discussão procurou analisar as contribuições da avaliação da 
aprendizagem matemática numa perspectiva formativa para superação dos principais problemas 
decorrentes das deficiências na leitura e interpretação, assim como ressaltar a importância de um 
trabalho específico que se refere à avaliação formativa e à diferentes estratégias para a 
compreensão de textos matemáticos e para resolução de problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: KATIA VALERIA SIVERS 
Orientador: Mary Angela Teixeira Brandalise - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E AS DIFICULDADES DE LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS MATEMÁTICOS NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: avaliação em matemática
Palavras-chave: Avaliação em Matemática. Leitura e Interpretação de textos matemáticos. 
Resolução de Problemas. Avaliação Formativa.
Resumo: Esta produção didático-pedagógica será desenvolvida em turmas 6º ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Jandira Ferreira Rosas, do município de Curiúva, para mostrar 
a importância da avaliação da aprendizagem para identificação e superação das dificuldades de 
leitura e interpretação de textos na resolução de problemas matemáticos envolvendo as 
operações de adição e subtração. A produção foi elaborada com base nos trabalhos de Abrantes 
(1994), Gil (2002), Luckesi (2006, 2012), Celi Lopes (2010), Valente (2008), Klüsener (2000), 
Masetto (1994), Demo (1993), DANTE (2005), Lorenzato, Fiorentini (2009), Zabala (1998), entre 
outros, e dos documentos nacionais e estaduais que norteiam o ensino de matemática na 
Educação Básica. As ações propostas serão desenvolvidas no primeiro semestre de 2014 no 
momento definido para intervenção na escola.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: KELLY CRISTIANE POLLI LIBRELATO
Orientador: Dirceu Pereira da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A arte do Geoplano: facilitando a aprendizagem.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Geoplano; ensino-aprendizagem; lúdico; aprendizagem significativa.
Resumo: O presente trabalho relata o desenvolvimento de uma experiência em sala de aula, 
seguindo as tendências metodológicas das Diretrizes Curriculares de Matemática do Estado do 
Paraná (2008). É parte do conjunto de ações do Programa de Desenvolvimento Educacional – 
PDE/2013 e foi aplicado em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental. Sabe-se que a 
matemática deve ser trabalhada nos seus diferentes segmentos, para que se conheça as 
melhores formas de aprendizado ou metodologias que possam se adequar a realidade do 
ambiente, produzindo metodologias diferenciadas nos trabalhos lúdicos, na geometria ou nos 
cálculos e considerar as expectativas reais de aprendizado, levando em consideração a vivência 
com a disciplina de matemática. Esse fato torna o Geoplano, uma ferramenta riquíssima, pois o 
mesmo permite uma abordagem diferente na resolução de problemas, tendo em vista, a 
importância de atividades lúdicas como ferramentas facilitadoras do ensino. As atividades 
desenvolvidas com o Geoplano visam contribuir para uma aprendizagem significativa e educativa, 
através da construção de conceitos e fórmulas partindo do concreto e do cotidiano do aluno. 
Concluiu-se que os resultados da aplicação deste projeto de intervenção pedagógica foram 
positivos e notou-se, claramente, a compreensão de conceitos e superação de dificuldades 
encontradas pelos alunos. Assim, o aluno construiu seus conceitos, fórmulas matemáticas, definiu 
direções e soluções para ter um melhor aprendizado das formas e conceitos geométricos num 
contexto lúdico e diferenciado. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: KELLY CRISTIANE POLLI LIBRELATO
Orientador: Dirceu Pereira da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A arte do Geoplano: facilitando a aprendizagem.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Geoplano; ensino; aprendizagem significativa; matemática.
Resumo: Deve-se ter em mente a importância do processo de ensino-aprendizagem da 
matemática fundamentando-se sobre algo concreto que permita uma interação entre o aluno e a 
realidade por ele vivida. Esse fato torna o Geoplano, uma ferramenta riquíssima, para o ensino da 
Matemática, pois o mesmo permite uma abordagem diferente na resolução de problemas, 
relacionando Espaço e Forma, Grandezas e Medidas, Números e Operações, tudo isso num só 
momento de aprendizagem. Sendo que a aquisição de conhecimento é construída na interação 
entre os sujeitos, vê-se a contribuição do Geoplano, um elemento mediador prazeroso e bem 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_mat_pdp_kelly_cristiane_polli_librelato.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_mat_artigo_kelly_cristiane_polli_librelato.pdf


estruturado, a nível matemático e pedagógico. Sente-se, mais que justificadamente, a 
necessidade de se trabalhar de forma diferenciada a Geometria Plana no 6° ano do Ensino 
Fundamental. Para isso, as atividades apresentadas têm como intenção contribuir para a melhoria 
do ensino e da aprendizagem na disciplina de Matemática, podendo ser facilmente inseridas no 
contexto escolar facilitando, desta forma, a aprendizagem da Geometria Plana e outros conceitos 
explorados. Assim, podendo o próprio aluno, construir seus conceitos, fórmulas matemáticas, 
definir direções e soluções para ter um melhor aprendizado das formas e conceitos geométricos 
num contexto lúdico e diferenciado. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: KERLLEN ELIZABETH BOZZA DE LIMA ROSA 
Orientador: Dulcyene Maria Ribeiro - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE NO ENSINO MÉDIO: UMA PROPOSTA POR MEIO DA 
INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Estatística e Probabilidade; Ensino Médio; Investigação Matemática
Resumo: O presente artigo tem o objetivo de apresentar os resultados do trabalho que foi 
realizado envolvendo os conteúdos de Estatística e Probabilidade por meio da Investigação 
Matemática. Há relatos sobre as atividades que foram desenvolvidas no primeiro semestre de 
2014, com alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Princesa Izabel – EFMN, em 
Três Barras do Paraná. As atividades investigativas foram preparadas e desenvolvidas em 
equipes, abordando conteúdos como: porcentagem, média, média aritmética e ponderada, moda, 
mediana, desvio médio, variância, desvio padrão, construção de gráficos. Conclui-se que a 
Investigação Matemática é uma metodologia adequada para se tratar os conteúdos de Estatística 
e Probabilidade, oportunizando os alunos selecionar, compreender, relacionar, interpretar, criar 
significados, apesar das dificuldades encontradas, por ser uma metodologia diferente da 
usualmente trabalhada em sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: KERLLEN ELIZABETH BOZZA DE LIMA ROSA 
Orientador: Dulcyene Maria Ribeiro - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estatística e Probabilidade no Ensino Médio: uma proposta por meio da Investigação 
Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino Médio; Investigação Matemática; Estatística e Probabilidade;
Resumo: Cada vez mais o ser humano está desafiado a analisar e compreender tudo que diz 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_mat_pdp_kerllen_elizabeth_bozza_de_lima_rosa.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_mat_pdp_kerllen_elizabeth_bozza_de_lima_rosa.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_mat_artigo_kerllen_elizabeth_bozza_de_lima_rosa.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_mat_artigo_kerllen_elizabeth_bozza_de_lima_rosa.pdf


respeito à sua existência, pois chega a ele um grande número de informações relacionadas aos 
mais variados assuntos, exigindo-se que este esteja atento às diversas informações. Compete a 
ele selecionar, compreender, relacionar, interpretar, criar significados, tudo isso em um pequeno 
intervalo de tempo. O estudo da Estatística pode ajudar nessa tarefa, já que possibilita 
compreender como as informações estão postas e como elas estão organizadas. Parte dos seus 
conceitos estão incorporados ao dia a dia da maioria das pessoas e não somente como um 
conteúdo escolar. Além disso, os documentos oficiais da Educação Básica, nos últimos anos, têm 
colocado uma forte relevância para o estudo da Estatística, do Tratamento da Informação e da 
Probabilidade no Ensino Fundamental e Médio. Então nesse trabalho, escolhi como conteúdo a 
ser abordado nas atividades em sala de aula a Estatística e Probabilidade. Para isso vou adotar 
como metodologia a Investigação Matemática. Essa será uma forma para aprofundar meus 
estudos sobre essa proposta metodológica e ao mesmo tempo verificar se é uma metodologia 
adequada para o trabalho com Estatística e Probabilidade com os alunos do Ensino Médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: KHELEN CRISTIAN THOME 
Orientador: Dirceu Pereira da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UM MEIO PARA ENSINAR EQUAÇÕES
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de problemas. Cálculo algébrico. Ensino e aprendizagem.
Resumo: A dificuldade observada nos alunos dos 7º anos, nos conteúdos relacionados ao cálculo 
algébrico, alertou quanto à necessidade de rever as metodologias aplicadas no processo de 
ensino e aprendizagem dos conteúdos de álgebra. No caso deste ano do ensino fundamental, as 
equações. O problema levantado na pesquisa é norteado pela seguinte indagação: A resolução 
de problemas oportuniza ao aluno meios para o desenvolvimento do pensamento algébrico? O 
objetivo central do trabalho é promover com a resolução de problemas meios para desenvolver o 
pensamento algébrico e, mais especificamente, possibilitar ao aluno: utilizar os seus 
conhecimentos sobre as operações numéricas e suas propriedades para construir estratégias de 
cálculo algébrico; traduzir situações problemas para a linguagem algébrica; resolver equações 
obtidas a partir dos problemas propostos. O trabalho foi desenvolvido com situações problemas. 
As atividades, pautadas nas teorias de Polya. Quanto ao ensino da álgebra, está referenciado na 
proposta de ensino sugerida por Lins e Gimenez.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: KHELEN CRISTIAN THOME 
Orientador: Dirceu Pereira da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:UM MEIO PARA ENSINAR EQUAÇÕES.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de problemas; Cálculo algébrico; Ensino e aprendizagem
Resumo: A presente unidade pretende encontrar na Resolução de problema, um meio para 
mediar o processo de ensino aprendizagem na introdução do cálculo algébrico. A dificuldade 
observada nos alunos dos 7º anos, nos conteúdos relacionadas ao cálculo algébrico, alertou 
quanto a necessidade de rever as metodologias aplicadas no processo de ensino e aprendizagem 
dos conteúdos de álgebra, no caso deste ano do ensino fundamental, as equações. A resolução 
de problema oportuniza ao aluno estabelecer estratégias, elaborar um plano a partir de 
conhecimentos prévios e ao professor perceber as estratégias, os conceitos utilizados na solução 
do problema, e intervir sempre que houver necessidade, é essa prática que torna possível 
visualizar as deficiências nos conteúdos. O problema levantado na pesquisa é norteado pela 
seguinte indagação: A resolução de problemas oportuniza ao aluno meios para o desenvolvimento 
do pensamento algébrico? O objetivo central do trabalho é promover com a resolução de 
problemas meios para desenvolver o pensamento algébrico, mais especificamente possibilitar ao 
aluno: utilizar os conhecimentos (aritméticos) sobre as operações numéricas e suas propriedades 
para construir estratégias de cálculo algébrico; traduzir situações problemas para a linguagem 
algébrica; resolver equações obtidas a partir dos problemas propostos. Para tanto a resolução de 
problemas articulada a outras metodologias pode ser um caminho para desmistificar o 
pensamento algébrico como sendo difícil e de compreensão para alguns poucos privilegiados. O 
trabalho se desenvolverá com situações problemas, as atividades serão pautadas nas teorias de 
Polya, e quanto ao ensino da álgebra, esta referenciará a proposta de ensino sugerida por Lins e 
Gimenez 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LEANDRO JOSE RODRIGUES 
Orientador: Sebastiao Romero Franco - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O USO DA ETNOMATEMÁTICA NO ENSINO DE MEDIDAS DE ÁREA
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Etnomatemática. Medidas de Área. Medidas Agrárias. Escola do Campo 
Resumo: A Matemática é vista como uma das disciplinas que mais contribuem para o baixo 
desempenho escolar do aluno, nessa ótica, torna-se indispensável desenvolver relações dos 
conhecimentos formais desenvolvidos em sala de aula com adquiridos no cotidiano. A presente 
unidade didática tem como objetivo levar o aluno a desenvolver uma reflexão sobre o ensino da 
Matemática e compreender que os conhecimentos de medidas de áreas trabalhados em sala de 
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aula podem ser facilmente explicados quando se utiliza os conhecimentos do meio em que estão 
inseridos. Portanto, a pesquisa se justifica pela contribuição no entendimento do que é 
Etnomatemática e da sua relação com o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, 
atendendo os preceitos de ensino contextualizado, crítico e que contribui para a aplicação da 
teoria no cotidiano dos alunos do campo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LEANDRO JOSE RODRIGUES 
Orientador: Sebastiao Romero Franco - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DA ETNOMATEMÁTICA NO ENSINO DE MEDIDAS DE ÁREA
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Cálculo de área; Unidades agrárias; Ensino de Matemática.
Resumo: A Matemática é vista como uma das disciplinas que mais contribuem para o baixo 
desempenho escolar do aluno, nessa ótica, torna-se indispensável desenvolver relações dos 
conhecimentos formais desenvolvidos em sala de aula com adquiridos no cotidiano. A presente 
unidade didática tem como objetivo levar o aluno a desenvolver uma reflexão sobre o ensino da 
Matemática e compreender que os conhecimentos de medidas de áreas trabalhados em sala de 
aula podem ser facilmente explicados quando se utiliza os conhecimentos do meio em que estão 
inseridos. Portanto, a pesquisa se justifica pela contribuição no entendimento do que é 
Etnomatemática e da sua relação com o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, 
atendendo os preceitos de ensino contextualizado, crítico e que contribui para a aplicação da 
teoria no cotidiano dos alunos do campo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LEILA ROSARIA DE FELIX PEREIRA 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: Uso do Moodle para ampliar os recursos 
didáticos dos professores da Educação Básica
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem-Moodle; Educação; Informática na 
Educação; Internet; Metodologia de Projetos. 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado do projeto produzido para o PDE - Programa de 
Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Paraná, iniciado no ano 
de 2013. Relata a implementação do mesmo iniciado com a elaboração do Material Didático 
Pedagógico, problematizando o uso de uma plataforma desenhada para viabilização de Ensino a 
Distância
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LEILA ROSARIA DE FELIX PEREIRA 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: Uso do Moodle para ampliar os recursos 
didáticos dos professores da Educação Básica
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem-Moodle; Educação; Informática na 
Educação; Internet; Metodologia de Projetos. 
Resumo: Este projeto analisará como os recursos do AVEA-Moodle podem auxiliar professores e 
professoras de Matemática em suas práticas pedagógicas a manter o interesse dos alunos da 
Educação Básica pelos conteúdos escolares e proporcionar aquisição de conhecimentos e 
atitudes pertinentes frente às dúvidas e interrogações, de alunos do Colégio Estadual Prefeito 
João Maria de Barros, do município de Campina Grande do Sul. Para tanto o corpus será 
constituído por meio de conversação e debate com os Professores de Matemática do Colégio, 
treinamento do uso da plataforma AVEA-Moodle; capacitação para uso adequado da referida 
plataforma no Laboratório de Informática, tendo como referência a Teoria da Complexidade 
disseminada por Morin (2001) e Capra (2005). O passo seguinte do projeto será indexar o AVEA-
Moodle ao site da escola como ferramenta pedagógica. Será feito o acompanhamento da 
inserção dos trabalhos dos alunos, oferecendo soluções para eventuais dúvidas técnicas e com 
isto avaliar o grau de dificuldade de uso da Plataforma. Como resultado da pesquisa espera-se 
criar uma proposta metodológica consistente para uso do ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem em educação básica regular, considerando que o educando possa usufruir com 
maior facilidade de outros ambientes virtuais que eventualmente possa surgir em seu futuro 
acadêmico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LEILA TEREZINHA SANTOS 
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: INVESTIGAÇÃO SOBRE O APRENDIZADO DA MATEMÁTICA NO PERÍODO DE 
TRANSIÇÃO DOS ALUNOS DO 5º PARA O 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: O processo de ensino e aprendizagem da matemática no período de transição do 5º para o 
6º ano do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Transição; Ensino Fundamental; Matemática; Aprendizagem
Resumo: O presente relato foca no diagnóstico das possíveis dificuldades no processo de ensino 
e aprendizagem da Matemática apresentadas por grande parte dos alunos no período de 
transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental. Os fundamentos teóricos do estudo foram 
estabelecidos a partir da análise de documentos oficiais referentes à organização do Ensino 
Básico e à concepção de currículo nas duas etapas do Ensino Fundamental; do estudo das 
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metodologias do ensino e aprendizagem da Matemática, com ênfase na Problematização; e, 
ainda, especificidades sobre a Matemática como disciplina escolar. A implementação da proposta 
se deu com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Professora Maria 
Aparecida Nisgoski, a partir do diagnóstico da realidade, por meio de pesquisa de campo onde 
foram levantados dados através de sondagens, questionários e entrevistas com os envolvidos no 
processo educativo, pais e professores das duas etapas do ensino. As reflexões suscitadas neste 
estudo apontam para a necessidade de aproximação entre as duas etapas do Ensino 
Fundamental, tendo em vista o caráter de continuidade, ressaltando o compromisso de cada uma 
das partes envolvidas no processo, permitindo uma melhor compreensão da realidade em 
questão. Enfatiza-se a necessidade de analisar o processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática, a fim de que o aluno evolua continuamente em seus conhecimentos, superando os 
entraves no decorrer de sua vida escolar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LEILA TEREZINHA SANTOS 
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Investigação sobre o aprendizado da matemática no período de transição dos alunos do 5º 
para o 6º ano do Ensino Fundamental.
Tema: O processo de ensino e aprendizagem da matemática no período de transição do 5º para o 
6º ano do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Transição do 5º para o 6º ano; Ensino Fundamental; Matemática
Resumo: A presente Produção Didático-pedagógica foi concebida sob a forma de Unidade 
Didática, organizada em Sequências Didáticas. Tem por objetivo o diagnóstico dos conhecimentos 
matemáticos dos alunos que estão no processo de transição do 5º para o 6º ano do Ensino 
Fundamental. A opção por essa temática deu-se pelo fato de ser um momento de grande 
ansiedade para alunos e professores que acompanham essa fase tão importante na vida escolar. 
Durante a organização deste material, buscou-se a inclusão de todos os envolvidos no processo 
educativo: familiares, direção, pedagogos e professores. A inclusão de cada uma das partes será 
feita através de investigações por meio de entrevistas e questionários que possibilitem uma visão 
mais detalhada do momento que os alunos vivenciam. Nesse contexto a participação da direção e 
pedagogos se faz necessário para manter o diálogo entre o professor PDE e a comunidade 
escolar. Realizadas as investigações preliminares para determinar o perfil da turma em que o 
trabalho será realizado, dar-se-á início à aplicação das seqüências didáticas aqui apresentadas. 
Por se tratar de uma abordagem de cunho investigativo, algumas alterações metodológicas 
poderão ocorrer durante a aplicação das atividades.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LEONICE PELARIO DA SILVA 
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Resolução de problemas envolvendo área e perímetro de figuras planas.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Área. Perímetro. Figuras planas. Resolução. Problemas.
Resumo: Este trabalho aborda o relato da implementação pedagógica, que foi realizada através 
do desenvolvimento das atividades por meio de situações-problemas envolvendo área e perímetro 
de figuras planas com o objetivo de favorecer a compreensão dos conceitos geométricos. 
Apresenta também o relato das dificuldades e avanços que os alunos tiveram ao realizar o 
trabalho no decorrer até o final. Outro aspecto a ser destacado é que o trabalho foi desenvolvido 
em grupo de alunos que proporcionou vários fatores positivos, tais como: espírito de liderança, 
auxílio entre colegas, e o espírito de solidariedade, coleguismo, interação e cooperação entre as 
equipes e o coletivo. Ouro fator interessante e gratificante também o acompanhamento do 
trabalho de monitoria do GTR, sendo na realidade uma troca de experiências entre os colegas da 
área. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LEONICE PELARIO DA SILVA 
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resolução de problemas envolvendo área e perímetro de figuras planas.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Área; perímetro; figuras planas; resolução; problemas
Resumo: Considerando as dificuldades encontradas pelos alunos na compreensão dos conceitos 
envolvidos no desenvolvimento dos cálculos de área e perímetro de figuras planas. Portanto 
procuramos contribuir através deste trabalho por meio de investigação do processo de ensino 
aprendizagem e desenvolvimento de atividades envolvendo área e perímetro de figuras planas 
por meio da resolução de problemas.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LILIANE TONIAL
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A Modelagem Matemática na Educação Matemática: Estratégias de Ensino e 
Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Ensino e Aprendizagem; 
Relógio de Sol; Astronomia.
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar uma experiência de ensino que utilizou a 
Modelagem Matemática como metodologia de ensino, em uma turma de 7º ano do Colégio 
Estadual Dom Carlos, no município de Palmas, estado do Paraná, durante o primeiro semestre de 
2014. O tema escolhido e desenvolvido foi o Relógio de Sol que oportunizou importantes 
discussões relativas à matemática e à astronomia. O desenvolvimento de atividades 
interdisciplinares, a problematização de questões advindas de pesquisas realizadas e a análise e 
interpretação de dados reais foram os elementos norteadores do trabalho com Modelagem 
Matemática. A escolha do assunto aqui discutido partiu da própria sugestão dos alunos e, ainda, 
oportunizou-lhes uma busca por dados centrada na contextualização e pesquisa, sob a orientação 
do professor. Elaboraram as questões a serem respondidas, coletaram dados, encontraram 
soluções às situações problemas, desenvolveram os conteúdos matemáticos no contexto do tema 
e analisaram criticamente as respostas encontradas. Ao implementar esse projeto, foi possível 
perceber claramente como o trabalho contextualizado é importante para motivar os estudantes na 
execução das atividades e despertar o interesse pela matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LILIANE TONIAL
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Modelagem Matemática na Educação Matemática: Estratégias de Ensino e 
Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Ensino e Aprendizagem.
Resumo: Esta Unidade Didática pretende apresentar a Modelagem Matemática como uma 
possibilidade metodológica que contribua para amenizar o atual quadro de ensino e 
aprendizagem da Matemática, considerando que os resultados obtidos em diversas avaliações, 
não estão atendendo às necessidades dos estudantes e dos professores, que se sentem 
frustrados com os resultados obtidos. Os dados apontam que nosso sistema educacional não 
consegue oferecer condições básicas para apropriação de conceitos e para o desenvolvimento do 
pensamento matemático. Acredita-se que a utilização da Modelagem Matemática como estratégia 
de ensino e aprendizagem pode contribuir para a melhoria do rendimento em Matemática, à 
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medida que oportuniza ao aluno a contextualização dos conteúdos estudados. A implementação 
realizar-se-á mediante a aplicação de desta Unidade Didática tendo em vista a apropriação do 
conhecimento matemático. Espera-se que este estudo possa contribuir para que os alunos 
demonstrem atitudes mais positivas em relação a esta disciplina, bem como percebam a relação 
entre a matemática e as situações do cotidiano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LOURDES TEREZA RECH DE MARINS
Orientador: Rogerio Luis Rizzi - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEM AS COMO METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM PARA O 
ENSINO DE EQU AÇÕES DO SEGUNDO GRA U NO 9º ANO
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática
Palavras-chave: Metodologia de Resolução de Problemas; Situações - problemas; Aprendizagem 
Significativa; Equações do Segundo Grau
Resumo: Este artigo aborda discussões e resultados relativos ao Ensino e Aprendizagem de 
Equações do Segundo Grau para o 9º ano efetivado no Colégio Estadual Olinda Truffa de 
Carvalho – Ensino Fundamental e Médio. Foi fundamentado na Metodologia de Ensino de 
Resolução de Problemas sob a concepção de Onuchic e colaboradores, e do Grupo de Trabalho 
e Estudo sobre Resolução de Problemas da UNESP. Os problemas geradores foram concebidos 
e trabalhando de acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. Os problemas 
geradores contêm aspectos didático-pedagógicos chaves da temática em estudo a finalidade de 
promover o desenvolvimento por compreensão e a incorporação de novos conhecimentos à 
estrutura cognitiva do educando. Para reapresentar, discutir e efetivar a prática pedagógica do 
Projeto todos os problemas foram implementados segundo etapas do GTERP e foram 
condizentes com a realidade do educando a fim de promover a construção do conhecimento a 
respeito de equações do segundo grau. Conclui-se que houve um melhor aproveitamento escolar 
pelos educandos com o uso Resoluções de Problemas, em relação ao tradicional método de 
ensino

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LOURDES TEREZA RECH DE MARINS
Orientador: Rogerio Luis Rizzi - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estratégias de Ação para o Ensino e a Aprendizagem de Equações do Segundo Grau no 
9º Ano através de Resolução de Problemas
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática
Palavras-chave: Metodologia de Resolução de Problemas; Situações-problemas; Equações do 
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segundo grau.
Resumo: A presente produção didática tem como questão central o Ensino e a Aprendizagem da 
Matemática através da Resolução de Problemas. Mais especificamente as “Estratégias de Ação 
para o Ensino e Aprendizagem de Equações do Segundo Grau no 9º Ano através de Resolução 
de Problemas”. Objetiva elaborar e organizar material didático consistente com as 
fundamentações teórica e metodológica discutida no Projeto, relacionando-as com as estratégias 
de ação para sua efetivação. Nesta Unidade Didática serão detalhados os aspectos 
metodológicos para Resolução de Problemas conforme propostos pelo Grupo de Trabalho e 
Estudos sobre Resolução de Problemas (GTEPR) da Unesp e as Estratégias de Ação enfocando 
aspectos da intervenção pedagógica, especialmente algumas questões históricas, alguns 
proeminentes métodos para resolução de equações do segundo grau e problemas geradores, 
bem com propostas de solução. Destaca-se que as orientações do GTEPR são rediscutidas 
visando a reelaboração de problemas geradores considerando a realidade da escola de atuação. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Análise de erros em Matemática - E se fizéssemos do erro um \"meio\" e não o fim
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática. Análise de erros. Equações do 1º grau. Estratégia de ensino. 
Matemática. Análise de erros. Equações do 1º grau. Estratégia de ensino.
Resumo: O presente artigo apresenta a estratégia de análise de erros como metodologia para 
subsidiar o ensino e a aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento, em particular de 
Matemática, além de apresentar o resultado do projeto de pesquisa e da implementação de uma 
unidade didática na qual constam sugestões de atividades à cotidianidade de sala de aula e, tem 
como objetivo, socializar a discussão e compartilhar os resultados do estudo que foi desenvolvido 
no período de um ano, no Programa de desenvolvimento Educacional ─ PDE, da Secretaria 
Estadual de Educação do Paraná ─ SEED. Nesse trabalho, procurou-se fundamentar a 
importância de se utilizar o erro como meio de um processo de aprendizagem nas aulas de 
Matemática e também como estratégia metodológica para o ensino e a aprendizagem de 
equações do 1º grau e suas aplicações em diversos conteúdos matemáticos . Com esse estudo 
buscou-se demonstrar que o erro não se trata de um fracasso do aluno, mas sim uma 
oportunidade para o mesmo desenvolver sua capacidade de pensar e de solucionar problemas, 
assim chegando a um novo conhecimento. As atividades foram selecionadas visando contribuir 
com a formação do aluno enquanto cidadão que é capaz de a partir de seus erros buscar 
soluções para os mesmos transformando-os em aprendizagem efetiva, partindo do pressuposto 
que a estratégia de análise de erros é importante ferramenta nos processos de ensinar e 
aprender. A pesquisa e o material pedagógico produzido tiveram como finalidade oferecer 
subsídio teórico-metodológico aos docentes de matemática dos oitavos anos do Ensino 
Fundamental. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Análise de erros em Matemática - E se fizéssemos do erro um \"meio\" e não o fim
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Álgebra; análise de erros; equações do 1º grau.
Resumo: A partir desse estudo buscamos demonstrar que o erro não se trata de um fracasso do 
aluno, mas sim uma oportunidade para ele desenvolver sua capacidade de pensar e de solucionar 
problemas, assim chegando a um novo conhecimento. Neste processo o papel do professor é o 
de instigar e assistir o aluno a superar suas dificuldades e solucionar o erro. Esses obstáculos são 
parte fundamental da educação, por isso buscamos um estudo deles para contribuir com o 
processo de ensino, trazendo um maior sucesso na área.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIANA PAVAO 
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A DISCUSSÃO DO PAPEL DA LEITURA NA COMPREENSÃO E APRENDIZAGEM EM 
MATEMÁTICA
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática. Leitura. Calculadora. Resoluções de Problemas. 
Resumo: Nas aulas de matemática, o professor precisa investigar diferentes métodos de ensino 
que favoreçam a resolução de exercícios e problemas. Entretanto, para isso, precisa identificar o 
problema dessa falta de comprometimento dos alunos com a matéria, o que, segundo 
demonstrado pela literatura pesquisada, aponta para a falta de leitura desses alunos e, 
consequentemente, de habilidade para interpretação de texto dos enunciados das questões, 
principalmente quando se trata de resoluções de problemas. Feitas estas considerações, este 
artigo se propõe a examinar se há relação entre o hábito de leitura e a compreensão matemática, 
se há uma relação direta entre a capacidade de leitura e a capacidade de resolver problemas 
matemáticos, e se os alunos compreendem a matemática apenas como número e símbolo. Em 
conjunto, estas considerações vêm ressaltar o papel da leitura na compreensão e aprendizagem 
matemática. Na implementação do Projeto PDE 2014 no Colégio Estadual Unidade Polo de 
Ibiporã-PR, foi realizada leitura detalhada dos enunciados dos problemas matemáticos; 
trabalhada a interpretação do texto junto com as operações fundamentais, e aplicada a resolução 
de problemas com objetivos direcionados. Conclui-se estar claro que esse tipo de atividade é uma 
ação positiva quando o intuito é ressaltar o papel da leitura na compreensão e aprendizagem 
matemática, trazendo inúmeros benefícios para os alunos e professores, mostrando que a 
matemática está presente na vida das pessoas independentemente de cálculos e números. Em 
suma, os números precisam, antes de calculados, serem compreendidos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIANA PAVAO 
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A discussão do papel da leitura na compreensão e aprendizagem matemática
Tema: Pesquisa em educação matemática
Palavras-chave: Matemática; Leitura; Calculadora; Resolução de Problemas
Resumo: É comum, nas aulas de matemática, perceber nos alunos certo desinteresse pelas 
aulas ministradas, principalmente por não dominarem o conteúdo básico da disciplina. A maioria 
dos alunos se considera incapaz de resolver as questões propostas, sem mesmo se esforçarem 
para dar início a uma tentativa. Por isso, nas aulas de matemática, o professor precisa investigar 
diferentes métodos de ensino que favoreçam a resolução de exercícios e problemas. Feitas estas 
considerações, as questões objetivas que este projeto se propõe a investigar se inserem no 
exame da relação entre o hábito de leitura e a compreensão dos enunciados matemáticos, ou 
seja, se há uma relação direta entre a capacidade de leitura e a capacidade de resolver 
problemas matemáticos, e se os alunos compreendem a matemática apenas como número e 
símbolo. Pretende-se com este projeto ressaltar o papel da leitura na compreensão e 
aprendizagem matemática, com base em amplo referencial teórico. Tendo em vista que o foco 
deste estudo não está na realização de operações aritméticas, mas sim na interpretação dos 
enunciados, será levado em consideração em sua estratégia de ação a utilização da calculadora 
como recurso pedagógico; a prática da leitura e interpretação de texto; a discussão em sala. Ao 
final, será feito um apanhado de todo material produzido pelos alunos e comparado com a 
literatura levantada, para a construção e elaboração do artigo final.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIANA PEREIRA DA COSTA 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA E O SISTEMA DE NUMERAÇÃO 
DECIMAL: Um Estudo com Alunos de Sala de Apoio à Aprendizagem
Tema: PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ESCOLA
Palavras-chave: Matemática; Dificuldades de aprendizagem; Sistema de Numeração Decimal; 
Sala de Apoio
Resumo: O propósito deste artigo é descrever o estudo de caso realizado com três alunos para 
ingressarem na Sala de Apoio à Aprendizagem, do Colégio Estadual Duque de Caxias - Ensino 
Fundamental e Médio, da cidade de Tuneiras do Oeste, que foi desenvolvido durante o Programa 
de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (PDE). A 
Unidade Didática que se tornou objeto de estudo teve como tema as dificuldades de 
aprendizagem com o Sistema de Numeração Decimal de alunos encaminhados para a Sala de 
Apoio à Aprendizagem. A intervenção implementada teve por objeto a elaboração e validação de 
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uma sequência de atividades sustentada na utilização de materiais manipuláveis com a intenção 
de proporcionar subsídios para a atuação pedagógica do professor que atua nesta sala. Partindo 
de uma avaliação diferenciada para o ingresso na Sala de Apoio à Aprendizagem, e da avaliação 
do contexto social do aluno objetivando completar a avaliação descritiva já existente, o professor 
responsável pela Sala de Apoio tentará minimizar as dificuldades detectadas mediante a 
elaboração de plano de aula individualizado para cada caso, destacando atividades diferentes das 
realizadas em sala de aula, com destaque para a utilização de jogos e materiais manipuláveis.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIANA PEREIRA DA COSTA 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: : Dificuldades de aprendizagem em Matemática e o Sistema de Numeração Decimal: Um 
estudo com alunos de Sala de Apoio à Aprendizagem. 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática; Dificuldades de aprendizagem; Sistema de Numeração Decimal; 
Sala de Apoio
Resumo: A presente produção de Unidade Didático-Pedagógica, desenvolvida, para o Programa 
de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná PDE tem 
como objetivo fornecer um material de apoio ao professor que atua em Sala de Apoio e 
Aprendizagem propondo uma avaliação diferenciada para o ingresso na Sala de Apoio a 
Aprendizagem, de maneira a completar a avaliação descritiva já existente, favorecendo a 
adequação do plano de aula individualizado para cada caso estudado. Após avaliação do 
contexto social do aluno o professor responsável pela Sala de Apoio tentará minimizar as 
dificuldades detectadas mediante a utilização de jogos, materiais manipuláveis e outras.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIANA SANTELLI 
Orientador: Nelma Sgarbosa Roman de Araujo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Ensino-aprendizagem das operações com Números Inteiros por meio de resolução de 
problemas, de jogos e de mídias tecnológicas.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Educação matemática; números inteiros; tendências metodológicas.
Resumo: Este texto tem o intuito de apresentar os resultados do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, desenvolvido no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), implementado no 1.º semestre de 2014 no 
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Colégio Estadual Guilherme de Almeida – EFMN, município de Loanda, com 15 alunos do 7.º ano 
do Ensino Fundamental, em período de contraturno ao estudo. Seu objetivo foi contribuir para o 
aprendizado efetivo das operações com números inteiros, priorizando a abordagem desse 
conteúdo com a utilização de diferentes tendências metodológicas em educação matemática, 
quais sejam: resolução de problemas, articulada ao uso de jogos e mídias tecnológicas. Com 
esse trabalho, esperava-se romper com o enfoque que prioriza esquemas clássicos como 
memorização de fórmulas e execução de listas de exercícios sem compreensão efetiva, que tem 
colaborado para o insucesso dos alunos em sala de aula. Os resultados alcançados foram 
positivos, sendo possível afirmar que a inserção de diferentes metodologias influencia em 
mudanças na prática pedagógica e contribui significativamente para a melhoria da aprendizagem 
das operações com os números inteiros pelos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIANA SANTELLI 
Orientador: Nelma Sgarbosa Roman de Araujo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ensino-aprendizagem das operações com Números Inteiros por meio de resolução de 
problemas, de jogos e de mídias tecnológicas.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Educação matemática; números inteiros; tendências metodológicas.
Resumo: Esta unidade didática apresenta uma proposta metodológica para o ensino das 
operações com números inteiros, a ser implementada no 1º semestre de 2014, com alunos do 7º 
ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Guilherme de Almeida, município de Loanda - 
PR. Teve como ponto de partida as dificuldades apresentadas no processo ensino-aprendizagem 
dos números inteiros, principalmente no que se refere às operações de multiplicação e divisão. 
Em busca de respostas que auxiliem a superação dos problemas detectados, considera-se 
imprescindível a reflexão tanto em relação às dificuldades apresentadas pelos alunos, quanto em 
relação às intenções educativas e metodologias utilizadas pelos professores. Sendo assim, este 
trabalho tem por objetivo contribuir para o aprendizado efetivo das operações com números 
inteiros, priorizando a abordagem desse conteúdo, por meio de diferentes tendências 
metodológicas em educação matemática. Por meio da metodologia da resolução de problemas, 
articulada ao uso de jogos e mídias tecnológicas espera-se romper com o enfoque que prioriza 
esquemas clássicos como memorizar fórmulas e executar listas de exercícios.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIANE FERNANDES TEIXEIRA SALOMONS 
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: RUMMIKUB OU MEXE-MEXE: JOGO QUE FAZ A DIFERENÇA NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO MATEMÁTICO
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: Conhecimento matemático; Raciocínio lógico; Jogos.
Resumo: O presente artigo evidencia o desenvolvimento das atividades referentes à elaboração, 
aplicação e análise da Unidade Didática, cujo tema se refere à construção do conhecimento 
matemático, por meio do desenvolvimento do raciocínio lógico, durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, tendo 
como objetivo principalvalorizar os jogos matemáticos, em seu papel pedagógico, considerando 
que, por meio destes, os alunos enfrentam situações diversas e elaboram estratégias mentais de 
resolução de problemas, tendo em vista o sucesso naquilo que se propõe. Para alicerçar tal 
trabalho foi realizada, a princípio, uma pesquisa bibliográfica, sobre o tema, abrangendo as 
orientações das Diretrizes Curriculares de Ensino (PARANÁ, 2008), com fundamentos teóricos 
em:MURCIA (2005); KISHIMOTO (2002); PIAGET (1995), entre outros, que tratam da importância 
da utilização dos jogos na construção do raciocínio lógico matemático, dentro de um planejamento 
coerente, buscando despertar no aluno o interesse pelo conteúdo trabalhado. Na continuidade 
elaborou-se a unidade didática que foi aplicada no 9º ano do Colégio Estadual Carmelina Ferreira 
Pedroso – Arapoti-Pr, numa dinâmica de atuação docente reflexiva, sendo esta atividade 
enriquecida pela interação com outros professores no GTR, no qual as críticas e sugestões foram 
muito construtivas, pois trouxeram a possibilidade de ampliar horizontes na aplicabilidade do jogo 
Rummikub ou mexe-mexe. Assim, ao concluir este trabalho verifica-se que o jogo em questão se 
mostra como um eficiente instrumento de ensino/aprendizagem no desenvolvimento dos 
conhecimentos matemáticos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIANE FERNANDES TEIXEIRA SALOMONS 
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: RUMMIKUB OU MEXE-MEXE: JOGO QUE FAZ A DIFERENÇA NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO MATEMÁTICO
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: RACIOCINIO; CONCENTRAÇÃO; JOGOS
Resumo: Atualmente os jogos assumem destaque no contexto de ensino e aprendizagem. O 
objetivo do professor no trabalho com jogos deve valorizar seu papel pedagógico, ou seja, investir 
em um trabalho de exploração e/ou de aplicação de conceitos matemáticos. Os alunos envolvidos 
com os jogos preparam-se melhor para os obstáculos da vida cotidiana, por envolverem-se em 
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um contexto lúdico, colocam seus pensamentos em movimento, enfrentando uma situação que o 
leve a elaborar estratégias para resolver o problema, ou seja, ganhar o jogo. Outro fator 
importante nas partidas é que os alunos aprendem a competir de forma saudável. Pois aprendem 
que nem sempre é possível ganhar e que as derrotas servem para repensar os erros acontecidos 
durante a partida. A partir da análise de suas falhas, os alunos podem construir estratégias para 
que suas dificuldades sejam vencidas, o que auxilia no seu amadurecimento psicológico. O jogo 
com regras definidas têm recebido atenção especial dos profissionais da área matemática, por 
serem considerados percussores e mediadores da compreensão, no que diz respeito à estratégia, 
concentração e raciocínio lógico nos processos cognitivos. Quando o professor planeja e 
determina o jogo, ele propicia que os alunos criem o hábito de cumprir regras que são comuns a 
todos e a respeitar o direito do outro. Também possibilita que o jogar se torne uma atividade de 
aprendizagem e não apenas de reprodução mecânica de conceito, considerando que o jogo 
desperta para ações que envolvem raciocínio lógico para respostas específicas em cada situação 
que se apresenta. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIANY SALVETTI LOUREIRO 
Orientador: Mariana Moran Barroso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: A integração da Matemática e a Natureza por meio da Geometria
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria Euclidiana; Geometria dos Fractais; Natureza
Resumo: Este artigo tem o intuito de demonstrar os resultados obtidos com a aplicação do 
projeto do PDE, cujo tema se aplica a integração da Matemática e a natureza por meio da 
Geometria. Assim buscou-se implementar a proposta pedagógica dentro dos parâmetros 
estabelecidos entre a Geometria Euclidiana e a Geometria dos Fractais por meio da natureza, 
proporcionando uma aprendizagem significativa e conceitual. Este trabalho foi aplicado em forma 
de Caderno Pedagógico, desenvolvido com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, no período 
vespertino, do Colégio Estadual Olavo Bilac, Ubiratã - PR. O objetivo principal desta abordagem 
está voltado na articulação das Geometrias Euclidiana e Fractais além de oferecer subsídios 
teóricos e práticos estabelecendo relações e proporcionando conhecimentos geométricos, bem 
como possibilitando ao educando compreender a complementação da Geometria Euclidiana para 
a dos Fractais. Esta pesquisa se faz por meio de pesquisa qualitativa e bibliográfica abordando os 
autores Pavanello, D Ambrósio, Barbosa, Lorenzato dentre outros. Para coleta de dados foram ‟
utilizados: as atividades propostas no caderno pedagógico, questionários respondidos pelos 
alunos e diários da professora pesquisadora. Os resultados obtidos com este estudo estão 
contemplados na incorporação da Geometria dos Fractais à Geometria Euclidiana no Ensino 
Fundamental contribuindo para a apropriação de conhecimentos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIANY SALVETTI LOUREIRO 
Orientador: Mariana Moran Barroso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A integração da Matemática e a Natureza por meio da Geometria
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Natureza; Geometria Euclidiana; Fractais
Resumo: A presente produção destina-se aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de 
Matemática e tem por objetivo articular a Geometria Euclidiana a dos Fractais por meio da 
natureza. Pretendemos desenvolver um roteiro de estudo com materiais didáticos, mediante ao 
documento que norteia a educação do Paraná (DCE) e todo embasamento teórico que 
fundamentou o primeiro período do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O material 
didático se constituirá inicialmente com a geometria plana através das construções geométricas 
para a compreensão de suas formas, áreas, estruturas, nomenclaturas e propriedades. Em 
seguida, buscaremos exemplos da natureza, onde se encontram representações de algumas das 
figuras geométricas trabalhadas em sala. Após esta etapa, os alunos, por meio de exemplos 
naturais, deverão perceber o modo como sucessivas representações de figuras planas podem 
gerar uma figura fractal e construir representações de fractais, de modo que abstraiam a auto 
semelhança e complexidade infinita. Utilizaremos, entre outros, exemplos: os brócolis, a couve-
flor, o relâmpago, as costas litorâneas para evidenciar as características já mencionadas acima e 
assim, trabalharemos a visualização e manipulação de materiais que envolvam os fractais. Deste 
modo, esperamos acrescentar aos alunos os conhecimentos em Geometria Euclidiana 
complementada com a Geometria dos Fractais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIENE ALVES CHARPINEL 
Orientador: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA COMO FERRAMENTA DE SUPORTE A 
APRENDIZAGEM NO ESTUDO DAS FUNÇOES QUADRÁTICAS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Matemática, Geogebra, Funções Quadráticas, Laboratório de Informática. 
Resumo: O objetivo geral é analisar o uso do software Geogebra como ferramenta de suporte ao 
estudo das funções quadráticas, apresentando-o como uma possibilidade de tornar as aulas mais 
motivadoras e significativas aos alunos. A proposta utilizará como metodologia a pesquisa 
bibliográfica e observações em sala de aula, com alunos do 1º ano do ensino médio. Na utilização 
do software Geogebra no laboratório de informática, verificou-se que as ações pedagógicas 
provocaram a participação interativa e colaborativa, mostrando um instigante e significativo 
recurso na construção do conhecimento matemático dos alunos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIENE ALVES CHARPINEL 
Orientador: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA COMO FERRAMENTA DE SUPORTE A 
APRENDIZAGEM NO ESTUDO DAS FUNÇOES QUADRÁTICAS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Software Geogebra; Matemática; Funções Quadráticas
Resumo: O objetivo principal desse estudo foi abordar o conceito de função quadrática com o 
auxílio do software geogebra de forma que venha contribuir para o melhor rendimento dos alunos 
no cotidiano escolar. A escolha desse software se deve ao fato que se trata de um ambiente 
computacional interativo, cujo objetivo é explorar objetos geométricos e algébricos 
dinamicamente.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIENE CRISTIANI AMORIM GOMES 
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A Utilização do Software Geogebra como Recurso no Ensino de Geometria para o 6ª ano 
do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática. Geometria. Geogebra. Problemas de Investigação
Resumo: Este estudo teve como objetivo desenvolver no aluno a capacidade de explorar e 
compreender a geometria. Para isso, utilizou-se como ferramenta de estudo o software de 
geometria dinâmica Geogebra, para a construção de figuras geométricas. Esta produção didático-
pedagógica foi implementada no Instituto de Educação Estadual de Londrina (IEEL) – Ensino 
Fundamental, Médio, Normal e Profissional, situado no município de Londrina. Trabalharam-se 
determinados conceitos relativos à geometria, tendo como público-alvo alunos do 6º ano do 
período vespertino. A metodologia foi qualitativa, abordando o tema através da experimentação e 
investigação geométrica. A realização deste trabalho proporcionou em sala de aula uma 
aprendizagem de forma consciente, sistematizada, prazerosa. A cooperação, o interesse, a 
necessidade de buscar informações e contribuir com a aprendizagem do outro foi renovada. Ao 
utilizar o computador como mediador no ensino da matemática foi possível motivar o aluno na 
exploração de conceitos e propriedades da Geometria Plana. Com a utilização do software 
Geogebra o aluno trabalhou conceitos relacionados à geometria plana (ponto, reta, plano), 
paralelismo e perpendicularismo, estrutura e dimensões das figuras geométricas planas, 
principalmente o conteúdo de triângulo e quadrilátero, seus elementos fundamentais, cálculos 
geométricos (perímetro e áreas).
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIENE CRISTIANI AMORIM GOMES 
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Utilização do Software Geogebra como Recurso no Ensino de Geometria para o 6º ano 
do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Geometria; Geogebra; Triângulos e Quadriláteros.
Resumo: Este estudo tem por objetivo desenvolver no aluno a capacidade de explorar e 
compreender a geometria. Para isso, utilizou-se como ferramenta de estudo o software de 
geometria dinâmica Geogebra, para a construção de figuras geométricas. Tal projeto será 
implementado no Instituto Estadual de Educação de Londrina (IEEL) – Ensino Fundamental, 
Médio, Normal e Profissional, situado no município de Londrina. Pretende-se trabalhar 
determinados conceitos relativos à geometria, tendo como público-alvo alunos do 6º ano do 
período vespertino. A metodologia será qualitativa, abordando o tema através da experimentação 
e investigação geométrica. Os alunos deverão desenvolver atividades, registrando seus 
resultados, que servirão de base para o artigo final desenvolvido pelos professores, apresentando 
e formalizando conclusões. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIMARA COLECHA 
Orientador: iZABEL PASSOS BONETE - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O uso de Jogos na abordagem dos Números Inteiros
Tema: Tendências Metodológicas no Ensino de Matemática
Palavras-chave: Ensino;Jogos;Ludicidade;Matemática
Resumo: O presente artigo apresenta uma reflexão sobre a implementação de uma proposta 
para o ensino de números inteiros, realizada em uma turma de 7° ano do ensino fundamental de 
um colégio estadual localizado no município de Prudentópolis – PR. A proposta foi idealizada e 
desenvolvida no programa PDE 2013/2014 e buscou abordar o referido tema, utilizando-se de 
uma metodologia alternativa motivada pelo uso de jogos matemáticos digitais e não digitais. Para 
tanto, foram elaboradas 05 (cinco) atividades, cada uma das quais contemplando uma variedade 
de situações matemáticas para serem discutidas e exploradas em sala de aula. Os jogos 
matemáticos são ferramentas metodológicas que permitem aos alunos perceber a Matemática 
como uma disciplina atraente, dinâmica, interessante e importante para a vida prática. A inserção 
de jogos em sala de aula desperta o gosto pela Matemática e propicia o desenvolvimento do 
raciocínio do aluno de forma prazerosa e diversificada. Assim, foram selecionados jogos digitais e 
não digitais, os quais foram levados para a sala de aula, para que os alunos pudessem resolver 
diferentes situações problemas. Os jogos digitais, quando articulados com situações que 
exploram conteúdos matemáticos podem ser considerados importantes instrumentos para a 
construção e compreensão de conhecimentos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUCIMARA COLECHA 
Orientador: iZABEL PASSOS BONETE - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso de Jogos na abordagem dos Números Inteiros
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino;Aprendizagem;Ludicidade
Resumo: A Matemática surgiu para facilitar o dia a dia e resolver problemas relativos a medições, 
construções e investigações na astronomia. É usada diariamente e está presente nos momentos 
mais variados da vida cotidiana. Considerando a importância dessa área na formação de 
cidadãos críticos e conscientes idealizou-se uma proposta para a abordagem de números inteiros, 
utilizando jogos digitais e não digitais, no intuito de proporcionar o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração dos alunos, ensinando-os assim, a agir corretamente em 
diversas situações. Os jogos são ferramentas que podem ser utilizadas no processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática pois, facilitam a discussão e construção de conceitos, motivam o 
aluno a aprender e despertam o interesse pela Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA 
Orientador: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Técnicas e métodos da divisão na educação básica.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Divisão; algoritmos; problemas
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa diagnóstica como proposta da 
prática interventiva do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, na área de 
Matemática, junto aos educandos do 9º ano do Colégio Estadual Maria Dalila Pinto em Santo 
Antônio da Platina no Paraná. Tenho como objetivo investigar os problemas no ensino da 
matemática que são apresentados na passagem do ensino fundamental para o ensino médio, 
quando são incluídas no currículo as disciplinas de química, biologia, física e a matemática. 
Podemos citar alguns desses problemas e sabemos que o domínio dos algoritmos e dos 
conceitos ligados as técnicas e métodos da divisão na educação básica são muito importantes na 
vida escolar do educando e também no seu cotidiano. A divisão na educação básica está inserida 
em nosso dia-a-dia e, muitas vezes não é percebida pelos nossos educandos, chegando ao ponto 
de fazê-los dizer que não necessitam desse conceito. Em outros casos o educando desiste e se 
desmotiva. Considerando também que até o presente momento testes para ingresso nas mais 
variadas carreiras, não permitem o uso de tecnologias como a calculadora, parte dos educandos 
não é motivada a tentar uma vaga. Mediante o exposto, este artigo vem lançar um olhar sobre 
este tema. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA 
Orientador: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Técnicas e Métodos da Divisão na Educação Básica
Tema: Tendências tecnológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Jovens e Adultos; ensino de matemática; algoritmos de divisão;
Resumo: O presente trabalho tem em foco a preocupação com a dificuldade que os educandos 
apresentam em resolver operações de divisão e o desenvolvimento de outras disciplinas que 
necessitam desses conhecimentos para a solução de seus problemas. Diagnosticar as 
concepções e as dificuldades na compreensão dos métodos e técnicas sobre o algoritmo da 
divisão; Identificar os procedimentos utilizados pelos alunos para resolver as operações de divisão 
de números naturais e decimais; Identificar as estratégias utilizadas pelos alunos na resolução de 
problemas envolvendo divisão de números naturais e decimais; Levantar as dificuldades na 
resolução do algoritmo da divisão e de problemas de divisão com números naturais e decimais; 
Esclarecer os métodos e técnicas para que o algoritmo da divisão seja o mais claro e 
compreensivo possível. Foi constatado através de nossa prática docente que muitos dos alunos 
resolviam operações de soma, subtração e multiplicação sem maiores problemas. Mas, quando 
se deparavam com operações de divisão, a maioria deles já demonstrava certa falta de 
conhecimento com esta operação matemática e que estas dificuldades estavam atreladas à 
ausência da compreensão dos procedimentos adotados no espaço escolar para a solução dos 
problemas, tendo em vista que o foco estava, geralmente, voltado para o resultado e não para o 
procedimento. Por este motivo pretendo aplicar este projeto com os alunos do ensino fundamental 
da EJA. Pesquisar com os alunos, as aplicações das operações de divisão no seu cotidiano. 
Coletar dados dessas aplicações. Discutir essas informações. Analisar as formas de resolução 
dos alunos. Apresentar os métodos e técnicas dos algoritmos da divisão.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUIZ PIETROSKI DUKIEVICZ 
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA (LEM): Facilitando a Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: confecção de materiais; ensino aprendizagem; laboratório de ensino de 
matemática (LEM).
Resumo: O presente artigo busca refletir as dificuldades que os professores de matemática têm 
para ensinar e os alunos para aprender essa disciplina e apresenta uma alternativa de ajuda: o 
LEM (Laboratório de Ensino de Matemática) que pode minimizar essas dificuldades. Esse artigo 
que faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE, apresenta os resultados da 
implantação de um LEM no Colégio Estadual Manoel Antonio Gomes do município de Reserva, 
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Paraná que propõe uma forma de construção do conhecimento de maneira prática onde os alunos 
e o professor produzam material alternativo de ensino, manipulem esse material e interajam entre 
si associando com os conteúdos apresentados nos livros didáticos. O projeto foi desenvolvido 
com alunos do 6º ano do ensino fundamental, sob forma de unidade didática e para as atividades 
de implementação foram usados o material dourado e o geoplano. Usando o LEM como 
alternativa de ensino o professor atua como orientador e articulador em todas as etapas. O 
envolvimento entre os alunos foi cooperativo e competitivo, também desenvolveu o interesse pela 
disciplina de matemática e pesquisa por novas atividades. Trabalhando com o LEM cabe ao 
professor ter a sensibilidade de ampliar e melhorar esse espaço de contribuições para o 
aprendizado, bem como planejamento, dedicação, aprofundamento nos conteúdos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUIZ PIETROSKI DUKIEVICZ 
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA (LEM): Facilitando a Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Materiais de apoio; Ensino aprendizagem; laboratório de ensino de matemática 
(LEM); Material dourado.
Resumo: As dificuldades que os professores de matemática têm para ensinar e os alunos para 
aprender essa disciplina podem ser minimizadas com a ajuda do Laboratório de ensino de 
matemática (LEM). Diante disso, esse projeto que faz parte do Programa de Desenvolvimento 
Educacional PDE, prevê a implantação de um (LEM) no Colégio Estadual Manoel Antonio Gomes 
do município de Reserva, Paraná e propõe uma forma de construção do conhecimento de 
maneira prática onde os alunos e o professor produzam material alternativo de ensino, manipulem 
esse material e interajam entre si associando com o conteúdo apresentado nos livros didáticos. O 
projeto será desenvolvido com alunos do 6º ano do ensino fundamental, sob forma de unidade 
didática e para as atividades de implementação usaremos dois materiais, o material dourado e o 
geoplano. O professor estará atuando como orientador e articulador em todas as etapas. Espera-
se, um envolvimento cooperativo entre os alunos e o professor, além de desenvolver o interesse 
pela disciplina de matemática e pesquisa. Caberá ao professor a sensibilidade para criar esse 
espaço de contribuições para o aprendizado, bem como planejamento, dedicação, 
aprofundamento nos conteúdos e também, tempo para ouvir os alunos tomando decisões em 
consenso.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUZINETE MACHADO DA CRUZ 
Orientador: Dulcyene Maria Ribeiro - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A CALCULADORA COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS AULAS DE 
MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Tecnologias; calculadoras; recursos didáticos.
Resumo: : Este trabalho tem como objetivo relatar como foi o trabalho com a calculadora nas 
aulas de matemática com os alunos do 1º ano do Ensino Médio. O intuito do uso da calculadora 
foi mostrar que ela pode ser uma ferramenta auxiliar no processo didático e pedagógico do 
ensinar e aprender, levando os alunos a se apropriarem do conteúdo e também propiciando que 
as aulas se tornem mais interessantes, com um maior aproveitamento do tempo e 
consequentemente com uma maior aprendizagem por parte dos alunos. No decorrer do trabalho 
foi oportunizado aos alunos momentos para que explorassem a calculadora e fizessem uso de 
uma metodologia de trabalho em que selecionavam as informações, tornando-os sujeitos de suas 
ações. Assim, na prática efetiva, eles entenderam que usar a calculadora não é tão simples, que 
só a calculadora não dá conta de resolver as questões matemáticas, pois nada adianta ter 
calculadora em mãos se não tiver conhecimentos sobre os conteúdos. Entendemos então, que a 
calculadora é sim uma ferramenta que pode auxiliar muito, quando bem usada em sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: LUZINETE MACHADO DA CRUZ 
Orientador: Dulcyene Maria Ribeiro - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A calculadora como recurso didático e pedagógico nas aulas de Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Tecnologias, calculadoras, recursos didáticos.
Resumo: Há tempos trabalhando com Ensino Médio e ultimamente enfrentando dificuldades em 
fazer com que os alunos se interessem pelas aulas, pensei que algo precisava ser modificado. 
Decidi buscar um recurso que auxiliasse no desenvolvimento das atividades, apostando então, na 
calculadora e outros recursos como a internet e softwares. Neste trabalho parto do pressuposto 
de que o uso da calculadora e de outros recursos tecnológicos pode contribuir didaticamente e 
pedagogicamente para um trabalho eficaz nas aulas de matemática, pois sabemos que fazer 
matemática é muito mais que simplesmente efetuar operações ou resolver fórmulas. A 
implementação será feita em uma turma de 1º ano do Ensino Médio e as atividades estão 
organizadas sob a forma de uma unidade didática, por meio de recursos como o software 
geogebra e a calculadora. O principal conteúdo matemático a ser abordado será funções. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MABEL ROSA DE SOUZA DAL BEM 
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A aprendizagem dos conceitos básicos matemáticos na sala de apoio à aprendizagem
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática
Palavras-chave: Sala de Apoio à Aprendizagem; conceitos matemáticos básicos; material 
dourado.
Resumo: O artigo apresenta uma descrição/reflexão sobre o projeto de intervenção pedagógica 
realizado no PDE ─ Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (para a 
formação continuada de docentes da Educação Básica). O projeto, na área de ensino de 
Matemática, envolveu estudo sobre o processo de ensino-aprendizagem por meio do método de 
resolução de problemas e com a utilização do recurso didático chamado de material dourado. 
Esse trabalho teve como objetivo a apreensão dos conceitos básicos das operações 
fundamentais de matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) de alunos do 6o ano 
regular que apresentam defasagem de conteúdos e comprometimento no que se refere à 
elaboração dos conceitos básicos matemáticos e, por essa razão, são encaminhados para o 
programa Sala de Apoio à Aprendizagem - SAA. A implementação do projeto na escola ocorreu no 
primeiro semestre de 2014 e foi desenvolvido no Colégio Estadual Rui Barbosa – Ensino 
Fundamental e Médio, no município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná. Esse trabalho o 
material dourado auxilia na aprendizagem das quatro operações fundamentais de forma concreta, 
pois o aluno visualiza as trocas, as posições, as equivalências e os agrupamentos, passando a 
compreender melhor a estruturação do sistema de numeração decimal e, ainda, foi verificada a 
importância do funcionamento da SAA para esses alunos, pois essa sala de estudos tem estrutura 
e condições pedagógicas ideais para a aprendizagem e nela o professor consegue atender cada 
aluno de forma individual e realizando as intervenções necessárias. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MABEL ROSA DE SOUZA DAL BEM 
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A aprendizagem dos conceitos básicos matemáticos na sala de apoio à aprendizagem
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática
Palavras-chave: Sala de Apoio à Aprendizagem; conceitos matemáticos básicos; material 
dourado; resolução de problemas.
Resumo: Esta produção didática tem por objetivo apresentar estratégias pedagógicas utilizando o 
material dourado e a resolução de problemas visando à apreensão dos conceitos básicos das 
operações fundamentais de matemática voltados a atender os alunos dos 6o anos que 
frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem que apresentam defasagem de conteúdos e 
dificuldades na elaboração dos conceitos básicos matemáticos. Ocorre, porém, que, mesmo 
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frequentando a sala de apoio, esses alunos, na sala regular, continuam ainda assim com 
problemas na compreensão desses conceitos, o que compromete seu desempenho escolar. 
Desse modo, a proposta pedagógica desta produção centra-se em atividades que resgatam 
conceitos não dominados e propõe tratamento diferenciado no esforço de que esses alunos 
superem tais dificuldades.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MANOEL ALEXANDRE PEDROSO 
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: UTILIZAÇÃO DE JOGOS PARA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS COM TURMA DO 
6ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendeências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática, Ensino, Jogos
Resumo: Este trabalho apresenta os jogos na aula de matemática como forma alternativa para 
tornar as aulas mais interessantes. A utilização de jogos em aulas de matemática não é nenhuma 
novidade. O jogo é uma atividade de aprendizagem tão séria quanto qualquer outro tipo de tarefa. 
A vantagem é que o aluno pode se interessar no que está fazendo. Os cálculos realizados durante 
os jogos são facilmente memorizados, e com isso os alunos desenvolverem habilidades do 
cálculo mental de maneira divertida.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MANOEL ALEXANDRE PEDROSO 
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos no ensino de matemática
Tema: Tendências Metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: matemática;jogos;ensino.
Resumo: A utilização de jogos em aulas de matemática, não é nenhuma novidade, precisamos 
contudo fazer um bom proveito dessa didática para realmente motivar e fazer com que os alunos 
realmente venham aprender matemática brincando. Os jogos podem ser agradáveis brincadeiras 
em sala de aula. Funciona como desafios, e todos gostam de desafios. O jogo é uma atividade de 
aprendizagem tão sério quanto qualquer outro tipo de tarefa. A vantagem é que o aluno vai sentir 
prazer no que está fazendo. Os cálculos realizados durante os jogos são facilmente memorizados, 
e com isso os alunos desenvolvem cálculos mentais de maneira prazerosas. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MANOEL FRANCISCO TEODOSIO NETTO 
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DAS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática. Operações Fundamentais. Situações-Problemas.
Resumo: Este trabalho descreve os resultados obtidos na aplicação de atividades que 
exploraram as dificuldades e as queixas de alunos e professores sobre a disciplina de 
matemática, destacando uma técnica desenvolvida com o objetivo de oferecer subsídios para o 
aluno do 6º ano dominar as quatro operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e 
divisão. Acredita-se que, se o aluno tem domínio destas operações, muitas de suas dificuldades 
são superadas. O objetivo geral das atividades é promover conhecimentos teóricos e práticos com 
inovações metodológicas e instrumentais para o ensino da matemática com ênfase nas 
operações fundamentais. A técnica proposta é denominada Tudo ao Mesmo Tempo. 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 as quatro operações fundamentais estão presentes em toda 
sua vida estudantil.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MANOEL FRANCISCO TEODOSIO NETTO 
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DAS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Operações Fundamentais, Situações-Problemas e Metodologias
Resumo: A presente produção didática leva em consideração as dificuldades e as queixas de 
alunos e professores sobre a disciplina de matemática e suas dificuldades, destacando neste uma 
técnica desenvolvida com o objetivo de oferecer subsídios para o aluno dominar as quatro 
operações fundamentais, pois o aluno tendo domínio destas operações muitas de suas 
dificuldades serão superadas. Esta será aplicado na Escola Estadual Professor Augusto Bahls, 
Ensino Fundamental, Faxinal-PR e cumpre também uma das etapas do Programa de 
Desenvolvido Educacional ofertado aos professores da rede pública estadual de ensino do Estado 
do Paraná. Tem como objetivo geral promover conhecimentos teóricos e práticos sobre inovações 
metodológicas e instrumentais para o ensino da matemática com ênfase nas operações 
fundamentais. Esse projeto terá como base a pesquisa bibliográfica em livros, revistas, periódicos, 
cadernos temáticos e principalmente metodologias inovadoras para o ensino da matemática. Nas 
estratégias pretende oferecer condições adequadas à problematização com ênfase nas 
operações fundamentais, tendo por base a técnica: Tudo ao Mesmo Tempo (adição, Subtração, 
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Multiplicação e Divisão), situações-problemas (cotidiano do aluno), orçamento (simulação de uma 
festa na escola), atividades de compra, valor, troco, descontos e acréscimos, gastos pessoais e 
cálculos sobre dados da escola (número de alunos por série, por idade, por turno, carteiras, 
cadeiras, livros da biblioteca, número de professores, número de funcionários).

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARA LICIA DA SILVA 
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Dengue: Informação e Prevenção através da Modelagem Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Dengue; Prevenção à Saúde; Informação; Modelagem Matemática
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da Unidade Didática “Dengue: 
Informação e prevenção através da modelagem matemática” desenvolvida com alunos do 6º ano 
do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Leonel Franca. O que motivou esse estudo foi uma 
situação que se fez presente no cotidiano dos alunos em 2013 que é a Dengue. Recorrer a 
problemas do cotidiano que fazem parte do contexto histórico social dos alunos pode ser uma das 
possíveis soluções para se obter a compreensão dos conteúdos e facilitar a construção do 
conhecimento de uma forma significativa. Assim bordou-se um tema relacionado à saúde, no caso 
a dengue, com a modelagem matemática, uma das tendências presentes nas DCE do Paraná. O 
objetivo foi contribuir para que o aluno tenha uma visão crítica da realidade em que está inserido 
através do desenvolvimento e da descoberta da aplicabilidade de alguns conceitos matemáticos 
de estatística e porcentagem, utilizando a modelagem matemática. Para tanto, foram utilizadas as 
etapas sugeridas por Bassanezi e Biembengut (1995) e BURAK (2005) para a introdução do 
trabalho com modelagem, que são: Escolha do tema; Recolher dados Gerais e Quantitativos; 
Elaborar problemas de interesse coletivo; Selecionar as variáveis e formular as hipóteses; 
Sistematizar os conceitos que fazem parte do conteúdo programático e Interpretar a solução 
analiticamente e graficamente. Os resultados obtidos por meio das atividades investigativas 
demonstraram que ações desenvolvidas a partir de um problema real podem despertar a 
curiosidade e o interesse dos alunos na busca por explicações para os problemas sociais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARA LICIA DA SILVA 
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Dengue: Informação e Prevenção Através da Modelagem Matemática
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Dengue; Prevenção à Saúde; Informação; Modelagem Matemática.
Resumo: Esta Unidade Didática intitulada “Dengue: Informação e Prevenção através da 
Modelagem Matemática” abordam a temática Modelagem Matemática e Saúde e pretende 
contribuir para que o aluno tenha uma visão crítica da realidade em que está inserido através do 
desenvolvimento e da descoberta da aplicabilidade de alguns conceitos matemáticos de 
estatística e porcentagem, utilizando a modelagem matemática. Para tanto, irá seguir as etapas 
sugeridas por Bassanezi e Biembengut (1995) e Burak (2005) na introdução do trabalho com 
modelagem matemática. Que são: Escolha do tema; Recolher dados Gerais e Quantitativos que 
ajudem na elaboração de hipóteses; Elaborar problemas de interesse coletivo; Selecionar as 
variáveis envolvidas nos problemas e formular as hipóteses; Sistematizar os conceitos que serão 
utilizados para resolução dos modelos que fazem parte do conteúdo programático; Interpretar a 
solução analiticamente e se possível graficamente e validar os modelos. Este material será 
desenvolvido com alunos matriculados no 6o ano do ensino fundamental, no período matutino, em 
16 encontros semanais, perfazendo um total de 64 horas de atividades direcionadas.

DISCIPLINA / ÁREA:  MATEMÁTICA

Professor PDE:  MARCELA BOCCOLI SIGNORINI
Orientador:  CESAR PEREIRA -  IES: UEM

Etapa: artigo

Título: Ampliação  dos  Conceitos  Básicos  de  Estatística  a  partir  do  delineamento  de  alguns 
usuários das Redes Sociais
Tema:  Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática. Estatística. Tratamento da Informação.
Resumo: Apesar dos conceitos básicos de estatística ser trabalhados na escola, percebemos que 
muitos alunos não conseguem desenvolver, de forma satisfatória, uma situação problema em que 
seja solicitada a interpretação de tabelas e gráficos, o que nos leva a indagar quais as causas 
dessa dificuldade. Seria devido à falta de conhecimentos básicos de estatística e matemática ou a 
falha  na  abordagem  pedagógica  de  tais  conceitos?  Partindo  dessa  indagação,  propomos  o 
presente trabalho, uma unidade temática contendo atividades que proporcionam aos alunos a 
oportunidade  de vivenciar  todas as  fases de uma pesquisa.  O material  é  composto  por  dez 
atividades e cada uma apresenta os objetivos a serem alcançados, os conteúdos abordados e o 
encaminhamento metodológico para sua execução.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCELA BOCCOLI SIGNORINI 
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ampliação dos Conceitos Básicos de Estatística a partir do delineamento de alguns 
usuários das Redes Sociais 
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática. Estatística. Tratamento da Informação.
Resumo: Apesar dos conceitos básicos de estatística ser trabalhados na escola, percebemos que 
muitos alunos não conseguem desenvolver, de forma satisfatória, uma situação problema em que 
seja solicitada a interpretação de tabelas e gráficos, o que nos leva a indagar quais as causas 
dessa dificuldade. Seria devido à falta de conhecimentos básicos de estatística e matemática ou a 
falha na abordagem pedagógica de tais conceitos? Partindo dessa indagação, propomos o 
presente trabalho, uma unidade temática contendo atividades que proporcionam aos alunos a 
oportunidade de vivenciar todas as fases de uma pesquisa. O material é composto por dez 
atividades e cada uma apresenta os objetivos a serem alcançados, os conteúdos abordados e o 
encaminhamento metodológico para sua execução.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCELIA UENO HIRATA 
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O Uso do Software Geogebra nas Formas Geométricas da Sinalização de Trânsito
Tema: Mídias Tecnológicas e Softwares Matemáticos
Palavras-chave: Educação Fundamental; Geometria Plana;Geogebra;sinalização de Trânsito
Resumo: Este artigo tem por objetivo descrever o resultado das experiências vivenciadas nas 
atividades geométricas contextualizadas com as placas de sinalizações de trânsito por meio do 
uso do software GeoGebra e da Investigação Geométrica. A aplicação destas atividades realizou-
se com os alunos do 9º Ano “A” do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Doutor 
Heber Soares Vargas – Ensino Fundamental e Médio 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). Sua implementação ocorreu no 
primeiro semestre do ano letivo de 2014, em que os alunos puderam trabalhar no laboratório de 
informática com o programa software GeoGebra instalado na plataforma Linux. Verificou-se a 
importância da contextualização das placas de sinalizações na educação de cidadania no trânsito 
e sua relação com a matemática por meio do software GeoGebra que possibilitou aos alunos 
construir, experimentar e conjecturar proporcionando uma aprendizagem matemática significativa. 
Além disso, favoreceu ao professor formas de inovar as suas aulas com o uso de novas mídias 
tecnológicas o que incentivou a refletir sobre sua prática. A contextualização com as placas de 
sinalização de trânsito na Geometria Plana foi inovador para os alunos, pois construíram uma 
figura que tem significado no seu dia a dia. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCELIA UENO HIRATA 
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Uso do Software Geogebra nas Formas Geométricas da Sinalização de Trânsito
Tema: Mídias Tecnológicas e Softwares Matemáticos
Palavras-chave: Educação Fundamental; Geometria Plana;Geogebra;sinalização de Trânsito
Resumo: Esta produção didática pedagógica tem como propósito explorar as formas poligonais e 
suas propriedades presentes nas sinalizações de trânsito com o recurso do software Geogebra, e 
o uso da Internet para a investigação das várias placas com as suas devidas proporções. Este 
projeto, é uma tentativa para que o aluno construa, experimente e visualize a geometria pelo uso 
desse software, proporcionando uma aprendizagem e uma educação de cidadania no trânsito, 
além de propor ao professor formas de inovar as suas aulas com o uso de novas mídias 
tecnológicas, incentivando-o a refletirem sobre sua prática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCEL MEDEIROS 
Orientador: Susimeire Vivien Rosotti de Andrade - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O QUADRADO MÁGICO NAS AULAS DE MATEMÁTICA: Experiências no Ensino Médio
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: Quadrado mágico; investigação matemática; Progressão Aritmética.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados relativa à implementação 
de uma Unidade Didática proposta pelo primeiro autor elaborada no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE. Trabalhou-se com estudantes do 1° ano do ensino médio no 
Colégio Estadual Pedro Viriato Parigot de Souza que localizado no município de São Miguel do 
Iguaçu, com objetivo de apresentar aos alunos o quadrado mágico como estratégia no processo 
de ensino aprendizagem do conteúdo de progressão aritmética desta forma, foram elaboradas 
atividades de cunho investigativo com o material, propiciando um ensino dinâmico e interativo. Ao 
finalizar a implementação pode averiguar por meio das resoluções das atividades e da 
observação que o trabalho que visa aproximar a investigação nas aulas de matemática contribui 
para a formação do aluno e do professor, pois desperta o interesse em estudar matemática, 
reforçando sua curiosidade e o prazer pela descoberta da resolução. E o professor consegue 
assim identificar as dificuldades dos alunos e quais modificações em sua ação pedagógica deve 
ser realizada para resolvê-las. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCEL MEDEIROS 
Orientador: Susimeire Vivien Rosotti de Andrade - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O QUADRADO MÁGICO NO PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: quadrado mágico aditivo; investigação matemática; progressão aritmética
Resumo: Esta produção Didático-Pedagógica tem por finalidade subsidiar os trabalhos de 
implementação do Projeto de Intervenção na escola durante o terceiro semestre do PDE, que irá 
acontecer no 1º semestre letivo de 2014. As atividades enumeradas no projeto serão aplicadas 
com alunos, professores, agentes educacionais, pedagogos e diretores do colégio, bem como a 
realização do Grupo de Trabalho em Rede – GTR, com professores de toda a rede que se 
interessarem pelo estudo da temática da investigação matemática. Assim pretende-se utilizar 
quadrado mágico aditivo como atividade investigativa relacionando-o com Progressão Aritmética, 
buscando uma aula que incentive o despertar da curiosidade e da investigação visando à 
motivação pelo ensino matemático, contribuindo no processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos do 1º ano do ensino médio do Colégio Estadual Pedro Viriato Parigot de Souza, localizado 
na Rua Afonso Alves Camargo, Centro, Município de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA CRESTINA DE OLIVEIRA 
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: JOGOS MATEMÁTICOS COMO ELEMENTO DE APRENDIZAGEM
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: Laboratório de Matemática. Tendências Matemáticas. Materiais Pedagógicos. 
Jogos Matemáticos.
Resumo: Este trabalho apresenta a importância dos jogos na aprendizagem. Então o artigo 
“Jogos Matemáticos como Elemento de Aprendizagem” expõe considerações como: o que são 
jogos, sua importância na aprendizagem da disciplina de Matemática e a possibilidade da 
construção de um Laboratório de Ensino Matemática, este definido como um ambiente adequado 
para organização e produção de materiais didáticos, um local de estudos, para que professores e 
alunos possam trocar experiências, vivenciar e assimilar conteúdos matemáticos de maneira 
concreta. A proposta de um laboratório desse tipo visa minimizar os problemas de aprendizagem 
dos alunos, oferecendo sugestões de recursos didáticos para as aulas de Matemática, tendo nos 
jogos a possibilidade de um meio eficaz no desenvolvimento de tais ações. A Implementação 
Didático-Pedagógica de que trata o artigo foi desenvolvido no Colégio Estadual Tancredo Neves, 
do município de Francisco Beltrão/PR, com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, no 1º 
semestre de 2014. Então o artigo ora aqui resumido faz parte do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), da Secretaria de Estado e Educação do Paraná. A proposta foi orientada pela 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE-Cascavel).
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA CRESTINA DE OLIVEIRA 
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: OS JOGOS MATEMÁTICOS COMO ELEMENTO DE APRENDIZAGEM
Tema: Tend^ncias em Educação Matemática
Palavras-chave: Materiais Pedagógicos; Jogos Matemáticos
Resumo: Esta Unidade Didática, Jogos como Elementos de Aprendizagem, apresenta 
considerações sobre a importância da construção de um Laboratório de Ensino Matemática, no 
Colégio Estadual Tancredo Neves. Este, LEM, pode ser definido como um ambiente adequado 
para a organização e produção de jogos e materiais didáticos, um local de estudos, para que 
professores e alunos possam trocar experiências, vivenciar e assimilar conteúdos matemáticos de 
maneira concreta. A proposta visa minimizar os problemas de aprendizagem dos alunos, 
oferecendo sugestões de recursos didáticos, para as aulas de Matemática, tendo nos jogos 
matemáticos a possibilidade de um meio eficaz no desenvolvimento de tais ações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA ELIZA ZANIN POLLO 
Orientador: Neila Tonin Agranionih - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: CLUBE DE MATEMÁTICA: Um Projeto em Construção
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Clube de Matemática. Ensino de matemática. Gincana de matemática
Resumo: Relatamos neste artigo o processo de implementação de um Clube de Matemática 
desenvolvido como atividade do Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE no Colégio 
Estadual Pinheiro do Paraná – Curitiba, com a participação de alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental, com o objetivo de constituir um espaço motivador e facilitador na abstração de 
conceitos matemáticos e contribuir para estimular o gosto pela matemática. O processo envolveu 
a realização de uma gincana matemática, a qual tinha por intenção motivar os alunos a 
participarem do Clube, e possibilitou a mobilização e o envolvimento dos alunos na sua 
constituição. O Clube de Matemática permitiu aos alunos serem protagonistas de seus processos 
de aprendizagem, passando de uma atitude passiva para uma atitude ativa, tornando-se sujeitos 
da ação, construindo os seus próprios conhecimentos, ou seja, desenvolvendo sua autonomia 
intelectual na conquista de novas aprendizagens. Nesta perspectiva, a implementação de Clubes 
de Matemática, promove a realização de atividades dinâmicas, motivadoras e envolventes, o que 
facilita a aprendizagem de conteúdos matemáticos pelos participantes e é uma das alternativas 
possíveis para se estabelecer um ambiente propício ao desenvolvimento de atividades 
educativas, constituindo-se um recurso relevante para o ensino da matemática
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA ELIZA ZANIN POLLO 
Orientador: Neila Tonin Agranionih - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Clube de matemática: um projeto em construção
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Clube de matemática; ensino de matemática;gincana de matemática.
Resumo: Diante da necessidade de repensar o atual ensino de Matemática e propor alternativas 
para a superação das dificuldades, nesse trabalho apresento a implementação de um Clube de 
Matemática no Colégio Estadual Pinheiro do Paraná, visando contribuir para melhorias no 
processo de ensino e de aprendizagem desta área. O Clube de Matemática é uma das 
alternativas possíveis para se estabelecer um ambiente propício ao desenvolvimento de 
atividades educativas, constituindo-se um recurso relevante para o ensino e a aprendizagem da 
Matemática. Logo, contribui para estimular o gosto por esta disciplina, uma vez que envolve 
pesquisas, jogos, resoluções de problemas, além de outras atividades práticas aplicadas ao dia a 
dia. Permite também, aos professores e alunos, identificar dificuldades em determinados assuntos 
e, através de observações e análises, encontrar formas para solucioná-las, favorecendo uma real 
aprendizagem. Sendo assim, nesta Unidade Didática, apresento uma Gincana Matemática que 
será realizada com os alunos participantes, como ponto de partida para a implementação do 
Clube de Matemática a ser iniciado em 2014.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA MARIKO NAGAY 
Orientador: Luciana Gastaldi Sardinha Souza - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Utilização de Software Livre para o Ensino das Funções
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Função;Geogebra;Excel;Plotfunção
Resumo: O projeto Pedagógico “Utilização de Software Livre para o Ensino das Funções” teve 
como público alvo os alunos do 9º ano do ensino fundamental – séries finais, cujo objetivo foi o de 
contribuir com o ensino/aprendizagem de funções, compreendendo seu conceito e sua 
aplicabilidade, utilizando os recursos tecnológicos e softwares educacionais como o Geogebra, 
Plotfunção e o Excel. As atividades desenvolvidas neste trabalho estão contempladas na unidade 
didática e são frutos de ações planejadas e desenvolvidas durante o curso de formação 
continuada - PDE Programa de Desenvolvimento Educacional ofertada aos professores da rede 
pública estadual. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA MARIKO NAGAY 
Orientador: Luciana Gastaldi Sardinha Souza - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ENSINO DE FUNÇÕES COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES LIVRES
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - MÍDIAS 
TECNOLÓGICAS E SOFTWARES MATEMÁTICOS
Palavras-chave: FUNÇÃO-GEOGEBRA-EXCEL-PLOTFUNÇÃO
Resumo: COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR COM O ENSINO/APRENDIZAGEM DE FUNÇÕES 
PROPÕE-SE A UTILIZAÇÃO DE TRÊS SOFTWARES EDUCACIONAIS: O GEOGEBRA, O 
PLOTFUNÇÃO E O EXCEL. A ESCOLHA DA SÉRIE 9º ANO, DEU-SE EM RAZÃO DE SER A 
SÉRIE DE INTRODUÇÃO AO CONTEÚDO \"FUNÇÃO\" E POR SEREM PERCEBIDAS VÁRIAS 
DIFICULDADES EM RELAÇÃO À COMPREENSÃO, POR PARTE DOS ALUNOS, DO 
CONCEITO DE FUNÇÃO E SUA UTILIZAÇÃO FORA DO CONTEXTO ESCOLAR.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA REGINA DURAU 
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: IDEIAS E SIGNIFICADOS DAS QUATRO OPERAÇÕES MATEMÁTICAS NO 6º ANO, 
ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 
Palavras-chave: Ensino da Matemática; Resolução de problemas; Operações Matemáticas; 
Dificuldades de aprendizagem;
Resumo: Apresenta-se a resolução de problemas como uma das possibilidades do trabalho que 
favorece um dos principais objetivos do ensino da Matemática que é o de fazer o aluno pensar 
produtivamente e reflexivamente. A Resolução de Problemas é uma metodologia de ensino de 
Matemática muito eficiente, uma vez que, possibilita uma mobilização do aluno na busca da 
solução e nessa busca, o aluno aprende a montar estratégias, raciocinar logicamente e verificar 
se sua estratégia foi válida, o que colabora para o desenvolvimento do aspecto cognitivo. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA REGINA DURAU 
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: IDEIAS E SIGNIFICADOS DAS QUATRO OPERAÇÕES MATEMÁTICAS NO 6º ANO, 
ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 
Palavras-chave: Ensino da Matemática; Resolução de Problemas; Operações Matemáticas; 
Situações-problema;
Resumo: Esta produção didática embasada em um levantamento das dificuldades encontradas 
na escola no processo de ensino e aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental, 
especificamente no 6º ano, apresenta a proposta de uma ação metodológica através da resolução 
de problemas de forma a minimizar essas dificuldades. Busca também proporcionar uma reflexão 
sobre a importância do ensino da Matemática, a partir de uma prática pedagógica pautada em 
metodologias adequadas, como princípio de mobilização para uma melhor qualidade de ensino na 
escola pública, partindo da sua realidade. De início, pretende-se realizar um levantamento teórico 
sobre a resolução de problemas e sua importância no ensino da Matemática A partir da aplicação 
de algumas situações-problema junto aos alunos do 6º ano do Colégio Estadual João Ferreira 
Küster, será feito um diagnóstico das principais dificuldades de leitura, interpretação e resolução 
de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Nessa unidade didática haverá 
sugestões de problemas que proporcionam ao aluno subsídios necessários para o aprendizado 
dos conceitos e significados das quatro operações matemáticas fundamentais, de forma 
contextualizada e significativa. Ressalta-se que a proposta visa considerar as sugestões de Polya 
(2006), no que diz respeito às quatro etapas principais para a resolução de problemas, são elas: 
compreender o problema, destacar informações, dados importantes do problema, para a sua 
resolução; elaborar um plano de resolução; executar o plano; conferir resultados, estabelecer 
nova estratégia, se necessário, até chegar a uma solução aceitável. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA SIRLEI BARBOSA FELDAUS 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Matemática Financeira Aplicada a Educação Fiscal.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Educação Fiscal; Cidadania; Matemática.
Resumo: No Ensino Fundamental o conteúdo de matemática financeira tem como objetivo 
relevante estabelecer um parâmetro de conhecimento com a prática do dia a dia. Através deste 
trabalho buscamos apresentar reflexões acerca da construção do conhecimento sobre a 
Educação Fiscal através de leituras, vídeos, palestra e outros meios para o desenvolvimento de 
ações pedagógicas centradas na realidade da comunidade escolar. Com isso estabelecemos 
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possibilidades para esclarecer a importância de estarmos atentos ao pedido das Notas Fiscais e 
da necessidade do consumo consciente, podendo acompanhar o destino que se dá aos impostos 
arrecadados incluindo o aprendizado da matemática financeira como conteúdo estruturante. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA SIRLEI BARBOSA FELDAUS 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Matemática Financeira Aplicada a Educação Fiscal.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Educação Fiscal; Cidadania; Matemática.
Resumo: No Ensino Fundamental o conteúdo de matemática financeira tem como objetivo 
relevante estabelecer um parâmetro de conhecimento com a prática do dia a dia. Buscamos então 
a construção do conhecimento sobre a Educação Fiscal através de leituras, vídeos, palestra e 
outros meios para o desenvolvimento de ações pedagógicas centradas na realidade da 
comunidade escolar. Pretendemos esclarecer a importância de estarmos atentos ao pedido das 
Notas Fiscais e da necessidade do consumo consciente, podendo acompanhar o destino que se 
dá aos impostos arrecadados, incluindo o aprendizado da matemática financeira como conteúdo 
estruturante. Visando a conscientização da comunidade escolar, o projeto culmina com uma 
apresentação aberta à comunidade dos resultados do presente projeto através de uma feira de 
impostos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA TEREZINHA VERONESE 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Olimpíadas de Matemática: uma estratégia de ensino
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas; Olimpíadas de Matemática.
Resumo: O presente artigo apresenta a análise dos resultados da aplicação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica, intitulado “Olimpíadas de Matemática: uma estratégia de ensino”, 
desenvolvido com os professores da rede estadual de ensino do município de Quedas do Iguaçu, 
como trabalho final do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE 2013). O estudo surgiu 
tendo em vista a importância da metodologia Resolução de Problemas nas aulas de Matemática, 
considerando que a mesma permite uma aprendizagem significativa, desenvolve o raciocínio e a 
capacidade de enfrentar situações do cotidiano. O trabalho ocorreu por meio de oficinas, as quais 
objetivaram um estudo sobre alguns pressupostos teóricos dessa metodologia e o uso dos 
conteúdos abordados nas questões das Olimpíadas de Matemática, visto que compõem um rico 
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material de aplicação dos conceitos matemáticos. Os resultados demostraram a viabilidade do 
uso da Resolução de Problemas em sala de aula, bem como a utilização de questões das 
Olimpíadas de Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA TEREZINHA VERONESE 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Olimpíadas de Matemática: uma estratégia de ensino
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas; Olimpíadas de Matemática.
Resumo: A presente unidade didática propõe um curso de formação para professores de 
Matemática, onde pretende-se associar a Resolução de Problemas com conteúdos que são 
abordados nas Olimpíadas de Matemática, de modo que os professores atuem como 
disseminadores junto aos alunos. As provas das Olimpíadas de Matemática compõem um rico 
material de aplicação dos conceitos matemáticos, visto que são organizadas com uma abordagem 
problematizadora, conduzindo ao raciocínio, à indagações e investigações, ampliando os 
conhecimentos e estimulando na busca de soluções. As ações objetivam disseminar o uso de 
questões das Olimpíadas de Matemática, desmistificar a ideia de que estas questões apresentam 
um grau elevado de dificuldade, instigar para a superação de desafios, além de ampliar os 
conhecimentos matemáticos por meio da resolução de problemas. A unidade didática será 
desenvolvida por meio de oficinas, oferecidas aos professores de Matemática, que deverão 
implementar os conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Vale ainda ressaltar que as atividades 
propostas podem ser desenvolvidas pelos professores independente da participação no curso.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA VIVIANE BARBETTA MANOSSO 
Orientador: TANIA TERESINHA BRUNS ZIMER - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O LABORATÓRIO DE ENSINO DA MATEMÁTICA: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS NO 
ENSINO MÉDIO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Laboratório de Ensino da Matemática; Transposição 
Didática.
Resumo: Este trabalho é o resultado de um projeto com aulas no ambiente do Laboratório de 
Ensino de Matemática (LEM). O resultado foi a interpretação dos roteiros escritos por alunos do 
Ensino Médio no Colégio Estadual do Paraná. A revisão de literatura é com as pesquisas sobre 
material didático, LEM e transposição didática, com poucos resultados na pesquisa. O referencial 
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teórico é baseado na Transposição Didática que é proposta por Chevallard (1991), que 
posteriormente é pesquisada por Astolfi e Develay (2002). Outro referencial é sobre o LEM 
exposto por Lorenzato (2012). 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCIA VIVIANE BARBETTA MANOSSO 
Orientador: TANIA TERESINHA BRUNS ZIMER - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA COMO AMBIENTE MOTIVADOR NA 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PELO ALUNO DO ENSINO MÉDIO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Laboratório de Ensino de Matemática; Transposição Didática; Ensino Médio.
Resumo: Este trabalho está inserido no contexto do Laboratório de Ensino da Matemática (LEM) 
e seu objetivo é interpretar de que forma as práticas de laboratório podem contribuir com a 
construção do conhecimento matemático pelo aluno. A revisão de literatura é com as pesquisas 
sobre material didático, LEM e transposição didática, com poucos resultados na pesquisa. O 
referencial teórico é baseado na Transposição Didática que é proposta por Chevallard (1991), que 
posteriormente é pesquisada por Astolfi e Develay (2002). Outro referencial é sobre o LEM 
exposto por Lorenzato (2012). A produção didático-pedagógica é configurada em “Unidade 
Didática”, com sequências didáticas, que propõe explorar conceitos matemáticos a partir de 
práticas pedagógicas com o uso de Material Didático, realizando a transposição didática dos 
conceitos matemáticos. A contextualização esta embasada em algumas das tendências 
metodológicas da educação matemática: resolução de problemas, modelagem matemática, 
mídias tecnológicas e investigação matemática. Caracterizada como uma pesquisa qualitativa, 
seus dados serão interpretados e terão como resultado um artigo científico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCOS ROGERIO MIRANDA 
Orientador: Andreia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Uso dos Sólidos Geométricos na Perspectiva da Educação Matemática Realística
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria; Geometria Espacial; Educação Matemática Realística; Sólidos 
Geométricos em Acrílico. 
Resumo: Este artigo é resultado de estudos realizados durante a participação no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) do Governo do Estado do Paraná. O objetivo do estudo e 
pesquisa foi para elaborar uma forma de trabalho com os Sólidos Geométricos em Acrílico para o 
ensino e aprendizagem de conteúdos de Geometria, com alunos de dois terceiros anos do Ensino 
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Médio. Tentando melhorar a interpretação dos conteúdos de matemático devido o aluno trabalhar 
com o conteúdo concreto possibilitado a visualização da figura geométrica e fazendo com que não 
fique só no imaginário do estudante, mas sim que ele possa realmente conhecer o formato da 
figura.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARCOS ROGERIO MIRANDA 
Orientador: Andreia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uso dos Sólidos Geométricos na Perspectiva da Educação Matemática Realística
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria; Geometria Espacial; Educação Matemática Realística.
Resumo: Nossa experiência em sala de aulas de mais de 10 anos nos apontou para a 
necessidade dos estudantes estarem em contato com situações que eles pudessem imaginar e se 
sentissem motivados a interagir a partir delas, ou seja, que eles se sentissem capazes de resolvê-
las. A revisão bibliográfica nos indicou que para atacar esta problemática é necessário apresentar 
a eles problemas de contexto para que seja possível a matematização a partir deles. Acreditamos 
que devido à falta de possibilidades de matematização escolares estes estudantes, em sua 
grande maioria, já nos chegam com uma autoestima baixa, por não acreditarem mais em seu 
potencial na vida escolar, até desconsiderando uma futura vida acadêmica. A fim de construir 
problemas de contexto tomamos o material disponibilizado recentemente às escolas de Ensino 
Médio, os Sólidos Geométricos em Acrílico. Considerando que a maioria dos professores de 
Matemática ainda não explora o potencial deste material em sala de aula, resolvemos 
desenvolver nosso trabalho apoiados neste material para criar contextos viáveis de 
matematização a estudantes do Ensino Médio. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA 
Orientador: Wellington Hermann - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: JOGOS MATEMÁTICOS: IMPLICAÇÕES E POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE 
MATEMÁTICA
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos; Concepção dos Professores; Prática Pedagógica.
Resumo: Este trabalho realizou-se no Colégio Estadual Dom Bosco do município de Mariluz/PR e 
objetivou Investigar a concepção dos professores e sua evolução ao longo de um curso a respeito 
do uso dos jogos para ensinar matemática, bem como oferecer um ambiente para o estudo e 
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desenvolvimento de jogos pedagógicos para ensinar matemática. A aplicação do projeto ocorreu 
em 32 horas, com professores da educação básica do referido município, por meio de um curso 
de extensão. Para desenvolvimento desse trabalho foi elaborada uma Unidade Didático-
Pedagógica, na qual foram apresentadas encaminhamentos para a compreensão dos professores 
a respeito do desenvolvimento da prática pedagógica utilizando jogos. Como suporte teórico, nos 
orientamos em: Borin (1996); Lopes (1996); Lorenzato (2010); Vigotsky (1991); Diretrizes 
Curriculares de Matemática (2008), dentre outros. Com o estudo realizado foi possível perceber 
que, apesar de reconhecerem a importância e potencialidades do jogo no processo de ensino e 
aprendizagem no ensino de matemática, muitos educadores não o utilizam pela dificuldade que 
encontram em manuseá-lo, percepção que se abrandou no decorrer do curso.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA 
Orientador: Wellington Hermann - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos Matemáticos: Implicações e possibilidades para o ensino de matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos; Educação Matemática; prática pedagógica.
Resumo: Este material tem por objetivo proporcionar a professores que ensinam matemática na 
educação básica, um curso a respeito do uso dos jogos para ensinar matemática, bem como 
oferecer um ambiente para o estudo e desenvolvimento de jogos pedagógicos para a prática 
pedagógica da disciplina, visando contribuir com a formação dos professores e com a reflexão 
sobre o ensino e aprendizagem de matemática. Neste trabalho estão expostas as atividades que 
balizarão o trabalho proposto, bem como os objetivos e encaminhamentos de cada uma. 
Concomitantemente ao curso, será feita uma pesquisa qualitativa a respeito da evolução das 
concepções dos professores cursistas com relação a utilização de jogos no ensino de 
matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA CRISTINA GERINO CAMPOS DE SOUZA
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Conhecendo, Demonstrando e Aplicando o Teorema de Pitágoras
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas; Teorema de Pitágoras; Situações Problema
Resumo: Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na implementação do Projeto de 
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Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná (SEED). Este estudo foi desenvolvido no Colégio Estadual 
Princesa Izabel – E. F .M., na cidade de Marilena, estado do Paraná, com alunos do 9º ano A do 
Ensino Fundamental, no primeiro semestre do ano letivo de 2014. O principal objetivo desse 
trabalho foi mostrar aos alunos a importância e a utilização do Teorema de Pitágoras na resolução 
de problemas. A metodologia foi constituída por aplicação de questionários, realização de oficinas, 
trabalhos em grupo, resolução de problemas e discussões. Durante o desenvolvimento do 
trabalho foi observado que os objetivos propostos foram alcançados, pois os alunos 
demonstraram grande interesse nos temas abordados em cada atividade, resultando na 
compreensão das informações e dos conceitos sobre o Teorema de Pitágoras. Conclui-se então 
que o trabalho realizado pôde contribuir para a compreensão do Teorema de Pitágoras, auxiliando 
o aluno na aplicação do mesmo na resolução de problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA CRISTINA GERINO CAMPOS DE SOUZA
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Conhecendo, Demonstrando e Aplicando o Teorema de Pitágoras
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas; Teorema de Pitágoras; Situações Problema
Resumo: Esta unidade didática foi desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação (SEED). O projeto em questão será 
aplicado no Colégio Estadual Princesa Izabel, E. F. M. do município de Marilena, pertencente ao 
NRE de Loanda, no 1º semestre de 2014 para alunos do 9º ano do E. F. e 1º ano do E. M. no 
período regular. O principal objetivo é proporcionar aos alunos, através de quebra cabeças e 
resolução de situações problema, o conhecimento, e algumas maneiras de demonstrar e aplicar o 
Teorema de Pitágoras. Para tanto, faz-se necessário que os educandos conheçam a história de 
Pitágoras, quem foi e quais foram as suas contribuições para as diversas áreas do conhecimento, 
principalmente na Matemática, especificamente na Geometria, visando assim, um melhor 
entendimento sobre o teorema abordado e o triângulo retângulo, suas particularidades, 
especificidades e aplicações, unindo história, teoria e prática, facilitando com isso, a 
aprendizagem.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA CZECHOWSKI 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Modelagem Matemática na Educação Matemática: Um estudo sobre a construção de 
maquetes. 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Educação Matemática, Modelagem Matemática, Construção de Maquetes
Resumo: O presente artigo relata uma experiência didática em sala de aula, utilizando a 
Modelagem Matemática como metodologia de ensino e aprendizagem, para amenizar o quadro 
atual e o interesse do aluno pela disciplina. O trabalho foi desenvolvido com alunos do segundo 
ano do Ensino Médio do Colégio Estadual da Vila John Kennedy- Ensino Fundamental e Médio, 
situado no município de Quedas do Iguaçu, Paraná. Vários autores defendem o uso da 
Modelagem Matemática para ensinar Matemática de forma significativa e contextualizada, no 
entanto a proposta aqui utilizada foi as etapas sugeridas por Burak. O objetivo foi construir a 
maquete de uma casa, com isto foram abordados vários conteúdos até chegar a construção 
propriamente dita. Observou-se que a execução do trabalho despertou um maior interesse pela 
disciplina de Matemática, oportunizando uma melhor compreensão dos conteúdos e uma 
aprendizagem relevante, ao mesmo tempo em que viabilizou a valorização do aluno no contexto 
social. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA CZECHOWSKI 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Modelagem Matemática na Construção de Maquetes
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Construção de Maquetes, Educação Matemática
Resumo: A Modelagem Matemática é uma alternativa metodológica que pode contribuir para 
despertar o interesse do aluno pela disciplina, uma vez que se desenvolve o conteúdo matemático 
a partir de situações reais, com assuntos de interesse dos alunos. Esta pesquisa objetiva 
desenvolver uma atividade de modelagem matemática com os alunos do Ensino Médio tendo 
como tema “Construção de Maquetes.” Com isso pretende-se: apresentar a metodologia aos 
alunos, como alternativa que contribui para o ensino e aprendizagem de forma dinâmica e 
motivadora; utilizar as etapas propostas por Burak para o desenvolvimento da Modelagem 
Matemática; oportunizar aos estudantes a compreensão dos conteúdos matemáticos de forma 
significativa e relacionada com seu cotidiano. A construção de maquetes pode favorecer na 
contextualização dos conteúdos, pois os estudantes percebem sua utilidade.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA DA GRACA MARSON SELLA 
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: MATEMÁTICA FINANCEIRA E O EMPREENDEDORISMO: UMA POSSIBILIDADE NO 
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: : Matemática financeira. Empreendedorismo. Cidadania
Resumo: O presente trabalho foi elaborado a partir das experiências e reflexões com os alunos 
do Ensino Médio na modalidade de Jovens e Adultos vinculados ao Programa de 
Desenvolvimento da Educação/PDE no Colégio Estadual Dr. Luiz Vieira- EFM do município de 
Telêmaco Borba em uma comunidade de vulnerabilidade social, com alunos em conflito com a lei, 
envolvimento com tráfico de drogas, sendo que, 90% dos alunos recebem algum tipo de auxílio do 
Governo.O objetivo desse estudo foi propiciar a compreensão dos conteúdos básicos da 
Matemática Financeira aliada ao empreendedorismo educacional, visto que a instituição de ensino 
enquanto espaço de conhecimento tem como processo ensino aprendizagem trazer informações 
relevantes para o exercício pleno da cidadania.Teve como metodologia de ensino a resolução de 
problemas, com questionamentos de situações reais e dessa forma possibilitando contribuir para 
a tomada de decisões financeiras articuladas com o desenvolvimento de habilidades necessária 
para o empreendedorismo.Propôs-se atividades visando a compreensão e a aplicabilidade dos 
conteúdos básicos da matemática financeira tais como: juros simples, juros compostos, desconto 
e porcentagem e promovendo com o uso desses conhecimentos a possibilidade de desenvolver 
mudanças de comportamento, hábitos e atitudes e dessa forma tornando-se capazes de 
transformar a realidade em que estão inseridos, tendo o discernimento para as suas escolhas e 
assim, um crescimento sustentável.O uso das tecnologias como recurso pedagógicos e 
tecnológicos ,com metodologias diferenciadas, tornaram as aulas mais interessantes e dinâmicas, 
favorecendo dessa forma a superação das dificuldades encontradas em relacionar os conteúdos 
com o cotidiano dos nossos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA DA GRACA MARSON SELLA 
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: MATEMÁTICA FINANCEIRA E O EMPREENDEDORISMO: UMA POSSIBILIDADE NO 
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática financeira, empreendedorismo, cidadania, resolução de problemas.
Resumo: Este trabalho tem por finalidade a Produção Didático-Pedagógica - Unidade Didática, 
como parte integrante à Proposta de Intervenção Pedagógica desenvolvida no PDE - Programa 
de Desenvolvimento Educacional, com o seguinte questionamento: De que forma o ensino da 
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matemática financeira pode contribuir para a formação do aluno enquanto cidadão crítico, 
consumidor consciente e com espírito empreendedor, no Ensino de Jovens e Adultos? A Unidade 
Didática proposta será desenvolvida com os alunos do Ensino Médio da EJA- Ensino de Jovens e 
Adultos, visando oportunizar aos alunos a compreensão e a aplicabilidade dos conteúdos básicos 
da Matemática Financeira, presente nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica e vinculados 
ao Conteúdo Estruturantes: Tratamento da Informação e Funções, tendo como encaminhamento 
metodológico a resolução de problemas, tornando as aulas mais interessantes e dinâmicas, dessa 
forma favorecendo a superação das dificuldades em relacionar os conteúdos com o cotidiano de 
nossos aluno,promovendo a inserção digital, através do uso do laboratório de informática na 
construção de planilhas eletrônica e uso de calculadoras. Propiciar a reflexão sobre as 
habilidades necessária para o desenvolvimento do empreendedorismo, tais como: mudança de 
comportamento, hábitos e costumes.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA DE FATIMA VIDAL
Orientador: Luis Antonio Romero Grados - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA O 6º ANO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Aprendizagem. Jogos. Habilidades. Matemática
Resumo: RESUMO: Incluir os jogos no ensino, além de ser uma fonte de prazer e de 
descobertas, auxilia no processo de construção do conhecimento. Sendo assim, este trabalho 
consiste na análise de uma proposta para a utilização dos jogos no ensino da matemática para o 
6º ano, do Colégio Estadual Presidente Tancredo Neves, da cidade de Imbaú, Paraná, no ano de 
2014. Se justificando na necessidade de se encontrar, uma metodologia mais prazerosa, no 
ensino, da disciplina de matemática, devido às dificuldades apresentadas pelos alunos desta série 
neste segmento o que contribui para o alto número de reprovações. Tendo então, como objetivo 
estimular os alunos do 6º ano do ensino fundamental, através de atividades lúdicas dos jogos, a 
terem condições de compreender, construir e elaborar os conceitos matemáticos, de tal forma que 
os conteúdos ensinados sejam assimilados, para que os mesmos tenham sucesso em seus 
estudos. Para tanto apresenta-se uma fundamentação teórica onde se busca entender o ensino 
da matemática no processo de ensino/aprendizagem, os valores e objetivos das atividades 
lúdicas, qual a importância e possibilidades de aplicação de ensinar por meio dos jogos, e como 
ele pode ser utilizado como recurso para o ensino da Matemática. Apresenta também uma análise 
da aplicação e dos resultados obtidos com proposta na escola e no Grupo de Trabalho em Rede – 
GTR 2014.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA DE FATIMA VIDAL
Orientador: Luis Antonio Romero Grados - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos no Ensino da Matemática para o 6º ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos- aprendizado - habilidade
Resumo: O presente material didático tem a finalidade de contribuir através dos jogos lúdicos, no 
processo ensino aprendizagem dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, visando a 
organização do pensamento lógico matemático, para que os mesmos compreendam os 
conteúdos estudados e percebam as articulações que ocorrem com outras áreas do 
conhecimento, principalmente ao que consiste as quatro operações básicas, com essas 
atividades lúdicas e desafiadoras, espera-se colaborar para o aumento de suas competências e 
habilidades necessárias ao aprendizado dos mesmos e assim corroborar com seu sucesso 
escolar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA DE LURDES GEFFER WESSELING 
Orientador: ADRIANO MACHADO - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A importância dos Jogos pedagógicos para a construção de conceitos básicos da 
matemática na Sala de Recursos Multifuncional.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática (Jogos numa perspectiva inclusiva).
Palavras-chave: Jogos pedagógicos; aprendizagem; matemática básica; inclusão.
Resumo: Este artigo tem o intuito de analisar os resultados do PDE- Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná por meio do Projeto de Intervenção intitulado: 
A importância dos jogos pedagógicos para a construção de conceitos básicos da matemática na 
Sala de Recursos Multifuncional (SRM) numa perspectiva inclusiva, com o objetivo geral de 
Incentivar e proporcionar a aprendizagem da matemática básica aos alunos do programa SRM 
por meio de jogos pedagógicos, o qual foi implementado com alunos da Sala de Recursos 
Multifuncional do Colégio Estadual José de Anchieta – EFMNP, Santa Maria do Oeste, pois se 
observou que os alunos da SRM não participavam ativamente dos conteúdos do ensino regular, 
apresentavam déficit de aprendizagem referente aos conhecimentos básicos da disciplina de 
matemática e que precisava ressaltar a importância da matemática trabalhada na SRM como viés 
e suporte para a aprendizagem de conceitos no ensino regular ao aluno que participa desse 
programa, bem como trabalhar a lógica matemática e operações básicas, por meio de jogos. No 
sentido de contribuir para a reflexão da educação inclusiva na comunidade escolar da qual faço 
parte.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA DE LURDES GEFFER WESSELING 
Orientador: ADRIANO MACHADO - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A importância dos Jogos pedagógicos para a construção de conceitos básicos da 
matemática na Sala de Recursos Multifuncional.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática (Jogos numa perspectiva inclusiva).
Palavras-chave: Jogos pedagógicos; aprendizagem; matemática básica; inclusão.
Resumo: O presente Caderno pedagógico tem como tema a matemática numa perspectiva 
inclusiva com ênfase na importância dos jogos pedagógicos para a construção de conceitos 
básicos da matemática no programa Sala de Recursos Multifuncional (SRM); no intuito de dar 
condições à organização do atendimento educacional especializado no processo inclusivo dos 
alunos matriculados no ensino regular. O objetivo principal é incentivar e proporcionar a 
aprendizagem da matemática básica aos alunos do programa SRM por meio de jogos 
pedagógicos. Isso se torna relevante pelo fato da não participação efetiva do aluno da SRM na 
matemática do ensino regular. Neste sentido promover uma reflexão sobre a matemática presente 
no programa SRM é integrar na busca por uma educação inclusiva onde todos aprendem de 
acordo com suas possibilidades e limites. Pensando nisso, a problemática fundamental que se 
estabelece é saber se com a aplicação de jogos pedagógicos na SRM podemos contribuir para a 
melhoria da qualidade do ensino de matemática. Os jogos pedagógicos como formas 
diferenciadas de se ensinar e aprender matemática, promover e desenvolver no educando a 
concentração, raciocínio lógico, despertando o interesse e a motivação pelos conteúdos 
apresentados e acima de tudo favorecendo o processo efetivo de construção do conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA ELIZA WOLFF 
Orientador: Dirceu Pereira da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: O software GeoGebra no Ensino da Matemática
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: Ensino;Matemática; GeoGebra; Metodologia
Resumo: O uso de mídias na educação desperta o interesse do aluno, pois atualmente as 
tecnologias como o computador e o celular fazem parte da sua rotina. O uso de recursos em que 
o aluno pode construir experimentar ou manipular determinado experimento fazendo 
comparações, generalizações e análises, além de permitir o trabalho colaborativo, propõe um 
ensino de forma mais dinâmica confrontando teoria e prática. Neste sentido, o presente trabalho 
baseia-se na necessidade de formação do professor de matemática, na utilização do software 
GeoGebra de maneira a contribuir para a construção da aprendizagem matemática, propiciando 
oportunidade de rever sua prática. Tem por objetivo investigar e potencializar junto com os 
docentes da disciplina de Matemática o uso do software GeoGebra na elaboração e resolução de 
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atividades pedagógicas. A proposta propiciará discussões acerca das construções realizadas, 
permitindo assim uma prática reflexiva aos professores, para que estes façam uso do programa 
na sua prática docente, como um ambiente de estudo para produção de materiais e 
aprofundamento pedagógico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA ELIZA WOLFF 
Orientador: Dirceu Pereira da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O software GeoGebra no Ensino da Matemática
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: Ensino;Matemática; GeoGebra; Metodologia
Resumo: O presente trabalho baseia-se na necessidade de formação do professor de 
Matemática na utilização do software GeoGebra de maneira a contribuir com a aprendizagem do 
aluno. Visa investigar, explorar e potencializar junto com os docentes da disciplina de Matemática 
o uso do software GeoGebra na elaboração e resolução de atividades pedagógicas. As aulas de 
implementação pedagógica na escola serão ministradas em forma de oficinas, direcionadas aos 
professores de Matemática das escolas públicas estaduais do NRE de Laranjeiras do Sul. A 
proposta propiciará discussões acerca das construções realizadas, permitindo assim uma prática 
reflexiva aos professores, para que estes façam uso do programa na sua prática docente, como 
um ambiente de estudo para produção de materiais e aprofundamento pedagógico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA FATIMA DE OLIVEIRA 
Orientador: Lucineide Keime Nakayama de Andrade - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Resolução de problemas: como metodologia para explorar e interligar as diferentes ideias 
das operações fundamentais.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Quatro Operações; Números Naturais; Resoluções Problemas.
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto desenvolvido no 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE- 2013. O projeto foi aplicado no Colégio 
Estadual Princesa Izabel – EFM, no município de Marilena no estado do Paraná, com alunos do 
sexto ano do ensino Fundamental, no primeiro semestre de 2014. O objetivo desse trabalho foi 
propor aos alunos uma metodologia que venha contribuir para a compreensão e aprendizagem 
das quatro operações de forma significativa e efetiva, usando para isso a resolução de problemas 
para que os educandos conseguissem discernir como, quando e qual operação usar nas diversas 
situações problemas, tanto no âmbito escolar quanto no seu cotidiano.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA FATIMA DE OLIVEIRA 
Orientador: Lucineide Keime Nakayama de Andrade - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resolução de problemas: como metodologia para explorar e interligar as diferentes ideias 
das operações fundamentais.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Quatro Operações; Números Naturais; Resoluções Problemas.
Resumo: Esse projeto de intervenção será implementado no Colégio Estadual Princesa Izabel 
que se localiza no município de Marilena, no ano de 2014. O público alvo será educandos do 
sexto ano do ensino fundamental. Abordará o conteúdo das quatro operações fundamentais com 
números naturais por meio da metodologia de resolução de problemas. O projeto tem por meta 
propor aos educandos um ensino pautado em uma metodologia que venha contribuir para a 
compreensão e aprendizagem das operações básicas de forma significativa, para que eles 
saibam como e quando usar as operações convenientemente nas diversas situações problemas, 
tanto na escola quanto em suas vidas diárias. Será desenvolvido em oito etapas buscando 
sempre focar na resolução de problemas como meio para se construir e solidificar o conhecimento 
dos educandos no que se refere às operações e não apenas como um fim do processo, como às 
vezes é visto nas aulas de matemática. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA ISABEL SANCHES 
Orientador: Analia Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O uso do Geogebra na Função Afim
Tema: Mídias Tecnológicas e Softwares matemáticos
Palavras-chave: Tecnologia; Software Geogebra; Função Afim
Resumo: Diante da falta de interesse dos alunos em aprender matemática e pela dificuldade que 
apresentam em tal disciplina, este trabalho vem propor aos professores o uso das tecnologias 
como ferramentas para a educação. É importante contemplar uma formação nos dois sentidos, ou 
seja, a matemática como ferramenta para entender a tecnologia e a tecnologia como ferramenta 
para entender a matemática. Assim, estamos procurando uma maneira de tornar as aulas de 
matemática menos estressantes e mais interessantes para os alunos. Como a tecnologia está 
cada vez mais presente na vida deles, porque não usá-la a favor da educação? Trabalhamos com 
um programa educativo, o Software Geogebra, com um breve tutorial contendo orientações 
básicas para que possam conhecer esse instrumento de aprendizagem e, assim, resolver e 
verificar de maneira dinâmica o comportamento da Função Afim.
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DISCIPLINA / ÁREA:  MATEMÁTICA

Professor PDE:  MARIA ISABEL SANCHES
Orientador:  Analia Maria Dias de Gois -  IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso do Geogebra na Função Afim
Tema:  Mídias Tecnológicas e Softwares matemáticos
Palavras-chave: Tecnologia; Software Geogebra; Função Afim
Resumo: Diante da falta de interesse dos alunos em aprender matemática e pela dificuldade que 
apresentam em tal disciplina, este trabalho vem propor aos professores o uso das tecnologias 
como ferramentas para a educação. É importante contemplar uma formação nos dois sentidos, ou 
seja, a matemática como ferramenta para entender a tecnologia e a tecnologia como ferramenta 
para entender a matemática. Assim, estamos procurando uma maneira de tornar as aulas de 
matemática menos estressantes e mais interessantes para os alunos. Como a tecnologia está 
cada vez mais presente na vida deles, porque não usá-la a favor da educação? Trabalhamos com 
um  programa  educativo,  o  Software  Geogebra,  com  um  breve  tutorial  contendo  orientações 
básicas  para  que  possam conhecer  esse  instrumento  de  aprendizagem e,  assim,  resolver  e 
verificar de maneira dinâmica o comportamento da Função Afim.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA JOSE ABRAO SANTOS 
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA: uma intervenção no sexto ano do ensino 
fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos. Frações. Ensino da Matemática. Educação Matemática.
Resumo: Este artigo relata aspectos da intervenção pedagógica elaborada no Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE e realizada em 2014. Foi enfatizada a 
utilização de jogos, no intuito de contribuir com o ensino de frações no 6º ano do ensino 
fundamental. As atividades realizadas possibilitam concluir que jogos constituem um importante 
recurso didático para a aprendizagem dos alunos, além de apresentar um caminho para estimular 
a capacidade de estratégia, de análise e de raciocínio lógico os numa situação lúdica.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA JOSE ABRAO SANTOS 
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso dos jogos no ensino dos números racionais no sexto ano do ensino fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Contextualização; Frações; Jogos 
Resumo: O presente estudo tem por finalidade apresentar ações pedagógicas para reforçar, 
aprofundar ou suprir carências do conteúdo de números racionais, visando incentivar os alunos a 
aprender através de atividades pedagógicas diferenciadas. Será enfatizada a utilização de jogos, 
no intuito de contribuir para a desmistificação do conteúdo. O trabalho será realizado nas aulas de 
matemática, em uma turma do 6º ano do Colégio Estadual Shirlene de Souza Rocha, no 
município de Rio Branco do Sul. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA MARGARET STAFIN 
Orientador: Marciano Pereira - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Geometria do ver ao aprender a fazer – uma questão prática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação matemática
Palavras-chave: geometria – modelagem matemática – horta escolar
Resumo: Resumo: Neste trabalho apresentamos uma proposta para o ensino de geometria por 
meio da modelagem matemática. A proposta consistiu na observação, planejamento e elaboração 
de uma horta no Colégio Agrícola Getúlio Vargas, Palmeira – PR. O objetivo deste trabalho foi 
conciliar a parte teórica com a parte prática de forma que os conteúdos de geometria fossem 
ensinados e aprendidos de uma maneira mais efetiva e contextualizada. Foram usados vídeos 
sobre geometria e sua importância para análise, discussão e coleta de dados e também diversos 
questionários para síntese das atividades propostas. A partir disto, foram feitas visitas e 
observações em hortas existentes na cidade; em seguida, fez-se o planejamento e elaboração da 
horta propriamente dita. Por fim, acredita-se que este trabalho indica que um ensino 
contextualizado desperta o interesse dos alunos e, além disso, os conteúdos se tornam mais 
significativos, o que gera um melhor aprendizado. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA MARGARET STAFIN 
Orientador: Marciano Pereira - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Geometria do ver ao aprender a fazer – uma questão prática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação matemática
Palavras-chave: Modelagem; Olerícolas; Medidas; Áreas; Figuras Geométricas 
Resumo: Desde o surgimento da geometria ela foi e é de suma importância para os diversos 
povos em diferentes épocas e locais. Queremos neste trabalho mostrar como é gostoso 
desenvolvê-la de uma forma diferente, totalmente prática saindo dos modelos prontos e acabados 
normalmente encontrados nos livros didáticos. Conhecê-la e relacioná-la com o cotidiano. Para 
isso usaremos a estrutura do Colégio Agrícola Estadual Getúlio Vargas de Palmeira, onde 
relacionaremos a geometria que pode haver em uma horta, ou seja, a área, o perímetro dos 
canteiros, o espaçamento entre as olerícolas, a relação custo/ produção/ aproveitamento de 
espaços, observando as mais diversas áreas em figuras diferentes. Após os estudos serão 
apresentados os resultados obtidos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA RENILDA DE LORENA 
Orientador: Raquel Lehrer - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Orçamento Familiar: Organizar-se para poupar
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, Orçamento Familiar, Planejamento
Resumo: Utilizando a metodologia da Modelagem Matemática, este trabalho está voltado para 
alunos do 3º ano do Ensino Médio, numa tentativa de desenvolver uma consciência financeira 
para que consigam num futuro próximo administrar de maneira equilibrada suas finanças, 
tornando-se um cidadão consciente de seus deveres, obtendo sucesso na sua vida pessoal e 
profissional através de um bom planejamento financeiro. Partindo de situações do cotidiano, 
utilizaremos os conteúdos de Matemática Financeira para trabalhar uma planilha de orçamento 
pessoal usando as ferramentas necessárias, tais como: coleta de dados, computadores, 
softwares, planilhas, calculadoras e outros. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA RENILDA DE LORENA 
Orientador: Raquel Lehrer - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Orçamento Familiar: Organizar-se para poupar
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, Orçamento Familiar, Planejamento 
Resumo: Utilizando a metodologia da Modelagem Matemática, este trabalho está voltado para 
alunos do 3º ano do Ensino Médio, numa tentativa de desenvolver uma consciência financeira 
para que consigam num futuro próximo administrar de maneira equilibrada suas finanças, 
tornando-se um cidadão consciente de seus deveres, obtendo sucesso na sua vida pessoal e 
profissional através de um bom planejamento financeiro. Partindo de situações do cotidiano, 
utilizaremos os conteúdos de Matemática Financeira para trabalhar uma planilha de orçamento 
pessoal usando as ferramentas necessárias, tais como: coleta de dados, computadores, 
softwares, planilhas, calculadoras e outros. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA ROSELI SANVESSO DE PAULA 
Orientador: Paulo Laerte Natti - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: ENSINO - APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE PIPAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Motivação. Ensino-aprendizagem. Geometria.
Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar uma experiência didática desenvolvida com 
os alunos do 7ºano do Colégio Estadual Anita Garibaldi – Ensino Fundamental e Médio, situado 
no município de Jardim Alegre, Paraná. No projeto foi utilizada a Modelagem Matemática como 
estratégia de ensino e aprendizagem. O objeto central do trabalho desenvolvido foi a investigação 
de conceitos geométricos por meio da construção de pipas. Por meio desta atividade foi possível 
articular teoria e prática e trabalhar os conteúdos de forma contextualizada, tornando as aulas 
mais atrativas. Os alunos se mostraram entusiasmados, realizando todas as atividades propostas 
de forma dinâmica e motivadora, participando de maneira cooperativa tanto na construção das 
pipas quanto na resolução de cálculos matemáticos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA ROSELI SANVESSO DE PAULA 
Orientador: Paulo Laerte Natti - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Ensino-Aprendizagem de Geometria por meio da construção de pipas.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Ensino Aprendizagem; Geometria.
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica foi desenvolvida com o objetivo de motivar os 
alunos e fazer com que os mesmos percebam as possibilidades de aplicação dos conteúdos 
matemáticos em seu cotidiano. Sendo assim, pretende-se com esta pesquisa trabalhar uma 
estratégia de ensino-aprendizagem alternativa a, Modelagem Matemática. Por meio das 
atividades previstas espera-se que os alunos possam, através da prática de construção de pipas, 
aprender conteúdos matemáticos com maior significado, despertando o interesse pela matemática 
e que o ensino-aprendizagem se torne mais prazeroso. Esta produção será desenvolvida com os 
alunos do 7º ano e será dada ênfase aos conteúdos de área, perímetro, ângulos e retas. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA SALETE DUARTE DE AZEVEDO 
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA INVESTIGAR OS MODOS COMO OS 
ALUNOS DE 9º ANO LIDAM COM QUESTÕES DA PROVA BRASIL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática; Prova Brasil; Proposta de Intervenção; Resolução de 
Problemas;
Resumo: Este artigo apresenta um relato a respeito da implementação de uma Produção 
Didático-Pedagógica, a qual teve como proposta trabalhar com tarefas da Prova Brasil e 
investigar de que forma os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Professora Behair Edna Mendonça, na cidade de Londrina, Paraná, lidam com os conteúdos 
relativos às questões. Assim, este trabalho tem como objetivo relatar as informações recolhidas 
com a aplicação da proposta, a fim de validar (ou não) as hipóteses levantadas e de discutir seus 
resultados. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA SALETE DUARTE DE AZEVEDO 
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA INVESTIGAR OS MODOS COMO OS 
ALUNOS DE 9o ANO LIDAM COM QUESTÕES DA PROVA BRASIL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática; Prova Brasil; Proposta de intervenção; Resolução de 
Problemas
Resumo: A Produção Didático-pedagógica tem como proposta a trabalhar com tarefas da Prova 
Brasil e investigar de que formas os estudantes do 9o ano lidam com os conteúdos relativos às 
questões. A partir da proposta de intervenção buscaremos investigar a partir da análise de 
produções escritas: os conhecimentos apresentados pelos alunos e suas dificuldades; quais os 
caminhos, estratégias e procedimentos utilizam para a resolução de tarefas da Prova Brasil. As 
informações obtidas na análise servirão de base para reformular a proposta e intervir na 
aprendizagem dos estudantes. Ao final da aplicação da proposta de intervenção buscar-se-á fazer 
o relato das informações recolhidas com a aplicação da proposta, validando ou não, as hipóteses 
levantadas e discutir os resultados. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA TERESINHA HORN 
Orientador: TANIA STELLA BASSOI - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Jogos Matemáticos:Uma prática possível
Tema: Jogos Pedagógicos
Palavras-chave: Jogos. Álgebra. Números inteiros.
Resumo: Este trabalho é resultado de estudos sobre jogos no ensino de matemática. Teve o 
objetivo de contribuir com a prática pedagógica de professores que atuam de 5° ao 9° ano do 
Ensino Fundamental. Os jogos permitem que o aluno construa seus conhecimentos e podem 
auxiliar o professor na ampliação do seu Plano de Trabalho Docente. Ao utilizar jogos como 
recurso didático o professor estará possibilitando aulas agradáveis e atraentes contribuindo para 
que os alunos possam melhorar o desempenho nos conteúdos que encontram mais dificuldade 
para aprender, pois o professor pode aproveitar os momentos do jogo para explorar conceitos e 
estimular a resolução de problemas. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIA TERESINHA HORN 
Orientador: TANIA STELLA BASSOI - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos Matemáticos: Uma prática possível
Tema: Jogos Pedagógicos
Palavras-chave: Jogos; Àlgebra; Números Inteiros
Resumo: Esta Unidade Didática propõe jogos que devem contribuir para o desenvolvimento de 
conteúdos de matemática. Com esta prática os professores podem melhorar o desempenho em 
conteúdos de difícil aprendizagem. Ao jogar são priorizadas estratégias, onde os alunos 
confrontam seu raciocínio com o dos colegas e nas discussões em grupo, justificam suas jogadas 
e buscam resolver situações-problema com mais autonomia. As atividades propostas permitem 
que o professor aborde e explore conteúdos ligados à situação do jogo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIENE GOMES MOTA PICOLI
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Jogos como encaminhamento metodológico para trabalhar números inteiros no 7º ano do 
Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos. Educação Básica. Números inteiros.
Resumo: O estudo aqui resumido focaliza o tema dos jogos como encaminhamentos 
metodológicos utilizados no processo de ensino-aprendizagem de números inteiros. Foi 
desenvolvida uma unidade didática composta por jogos que foram aplicados para alunos do 7º 
ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual São Francisco de Assis ─ Ensino Fundamental, 
do município de Assis Chateaubriand, no Paraná. Esse encaminhamento metodológico 
proporcionou um adequado encaminhamento das atividades de aula para que os alunos 
compreendessem conteúdos específicos da Matemática, em especial envolvendo o trabalho com 
o conjunto dos números inteiros e suas relações de interdependência, o que efetivamente 
enriqueceu o processo de ensino-aprendizagem. Os resultados justificaram os estudos realizados 
por especialistas quando apresentavam o conteúdo de números inteiros e as operações de adição 
e subtração, mostrando que os alunos conseguem aprender as regras de sinais e aplicá-los de 
forma correta, revelando, assim, que os jogos são eficazes e podem tornar-se recurso didático 
aliado no processo de ensino-aprendizagem de Matemática. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIENE GOMES MOTA PICOLI
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos como encaminhamento metodológico para trabalhar números inteiros no 7º ano do 
Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos, encaminhamentos metodológicos, números inteiros, educação 
matemática.
Resumo: A Unidade Didática tem como tema os jogos como encaminhamentos metodológicos 
utilizados no processo de ensino-aprendizagem de números inteiros. Ela será composta por jogos 
a serem desenvolvidos com alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 
“Humberto de Alencar Castelo Branco” - Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, do 
município de Jesuítas, Núcleo Regional de Assis Chateaubriand. Esta forma de encaminhamento 
metodológico pode levar os alunos ao estudo de conteúdos específicos de matemática e suas 
relações de interdependência que possam enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 
justificando superar as experiências frustrantes vividas geralmente pelos professores de sala de 
aula. Trata-se das experiências de apresentar os conteúdos de números inteiros e das operações 
de adição e de subtração. São conteúdos de que os alunos não conseguem aprender as regras 
de sinais e aplicá-las de forma correta. Diante dessa realidade, com a utilização de jogos para 
essa atividade, o resultado esperado é demonstrar a eficácia da utilização desses como 
encaminhamento metodológico adequado para vencer esses conteúdos no processo de ensino-
aprendizagem da matemática escolar do 7º Ano do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARILDA DESPLANCHES 
Orientador: Marcos Aurelio Zanlorenzi - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: Utilizando embalagens como recurso facilitador da compreensão dos conceitos 
geométricos no Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria; Embalagens; Poliedros; Polígonos.
Resumo: : Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE da 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Apresenta os resultados de uma implementação 
realizada no primeiro semestre de 2014 no Colégio Estadual João Paulo I, Curitiba - Paraná. Teve 
como público alvo os alunos do 6.º ano do Ensino Fundamental e como tema a utilização de 
embalagens como recurso facilitador da compreensão dos conceitos geométricos. Foram 
desenvolvidas atividades utilizando como recurso didático embalagens com diferentes formas 
geométricas, um material acessível e do convívio social do aluno. A proposta é despertar o 
interesse e a motivação, trabalhando de forma significativa, de modo que o aluno consiga fazer 
associação entre teoria e prática, levando a uma melhor compreensão dos conceitos trabalhados. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARILDA DESPLANCHES 
Orientador: Marcos Aurelio Zanlorenzi - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Utilizando embalagens para o desenvolvimento do ensino da geometria no ensino 
fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: geometria; poliedros; polígonos; embalagens.
Resumo: Um dos grandes desafios do Colégio Estadual Papa João Paulo I, é o enfrentamento às 
dificuldades dos alunos dos 6º anos do Ensino Fundamental, que apresentam vários problemas 
dentre eles desinteresse e dificuldades de aprendizagem em relação a conteúdos de matemática 
trabalhados de forma não significativa. O tema é embalagens como modelo matemático nos 
conceitos geométricos, sendo que o objetivo é utilizar essas embalagens como recurso de ensino 
e aprendizagem dos sólidos geométricos. Pretende-se com esse material propor alternativas com 
aulas motivadoras abordando assuntos que tenham significado para o aluno, onde o mesmo seja 
capaz de associar a teoria e a prática, podendo levá-lo a uma melhor compreensão do 
conhecimento matemático.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARILEIA AUER DOS SANTOS 
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: JOGOS MATEMÁTICOS E O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Avaliação. Jogos. Matemática.
Resumo: O presente artigo traz a narrativa sobre o uso dos jogos matemáticos como um 
processo avaliativo, buscando alçar o ensino da matemática, a qual apresenta falhas relevantes 
quanto a conteúdos básicos. As conclusões são resultados da implementação pedagógica, do 
material didático produzido de acordo com a proposta do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O estudo e 
pesquisa foi referente a uma análise da veracidade do uso de jogos como instrumento de ensino e 
aprendizagem no processo de avaliação Matemática, almejando a construção de uma sociedade 
justa, composta de sujeitos críticos e atuantes na mesma. Vale ressaltar que o artigo busca 
mostrar novas práticas de avaliação que venham a motivar e modificar o comportamento dos 
educandos frente às avaliações escolares, bem como, verificar se os modelos praticados 
usualmente pelas instituições escolares estão relacionados com as desmotivações de nossos 
educandos. Por meio do presente estudo foi possível analisar algumas potencialidades dos 
diferentes jogos na prática educativa e avaliativa, uma vez que o jogo oportuniza a aprendizagem 
do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua compreensão de mundo. O jogo ao ser proposto 
como um instrumento de avaliação da aprendizagem matemática procurou direcionar novos 
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recursos que possam somar ao processo avaliativo, sem excluir da prática avaliativa situações 
pertinentes, mas sim, deixando de lado um ensino centrado em metodologias tradicionais. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARILEIA AUER DOS SANTOS 
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos matemáticos como instrumentos de avalição.
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Jogos; aprendizagem; avaliação.
Resumo: A função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu 
conhecimento e sua compreensão de mundo. Com o intuito de proporcionar ao educando uma 
Matemática mais objetiva, onde os conteúdos se tornem mais claros e acessíveis, ou seja, mais 
significativos, faz com que através de novas alternativas metodológicas, o professor estimule o 
aluno a uma aprendizagem favorável. Uma dessas alternativas são os jogos, o qual pode ser 
aplicado enquanto estratégia de avaliação. Ao propor o jogo como instrumento avaliativo, o 
professor permite ao aluno ser avaliado individual e coletivamente, através de observações, 
interações em grupo e o cumprimento de regras. Durante o desenvolvimento do jogo como 
instrumento avaliativo, o educando pode perceber se os conteúdos foram realmente, por ele 
assimilados, se sua aprendizagem se deu com o êxito pretendido e se suas estratégias foram 
adequadas para o jogo. Partindo desse aspecto, há necessidade de usar instrumentos que 
venham favorecer a mediação entre o professor, aluno e conhecimento e, um desses 
instrumentos utilizado nos dias atuais são os jogos pedagógicos, que conseguem transformar a 
sala de aula num ambiente gerador de conhecimentos e facilitador do processo ensino e 
aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARILEI PASSAMANI CHEQUIM 
Orientador: DANIEL DE LIMA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Artigo

Título: Utilizando as embalagens no ensino e aprendizagem da geometria.
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Formas geométricas; Modelagem matemática; área; volume.
Resumo: Este artigo vem relatar os resultados do projeto de intervenção pedagógica, intitulado 
“Utilizando as Embalagens no Ensino e Aprendizagem da Geometria”. Esta proposta teve como 
objetivo levar o discente a utilizar as embalagens, enxergando e compreendendo os cálculos 
matemáticos da presença da geometria contidos ali, bem como a importância econômica quanto à 
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opção de uma determinada forma. Com sua realização, pode-se observar que durante as aulas 
de Matemática, há possibilidade de proporcionar aos alunos meios que os ajudem a perceber que 
é possível relacionar a geometria com situações referentes ao seu cotidiano. O trabalho realizado 
foi muito importante para a construção do conhecimento dos educandos, pois as atividades onde 
foram utilizados materiais concretos, foram por eles manipuladas, observadas e comparadas, 
confirmando os conceitos de que os mesmos precisam ser instigados e motivados para 
compreenderem e assimilarem melhor o mundo que está em sua volta. Verificou-se também que 
a atividade com a modelagem matemática como metodologia para o ensino da geometria, por 
meio de modelos concretos, facilitou sua compreensão e utilização. O uso da Modelagem 
Matemática compreende cinco etapas: escolha do tema, pesquisa exploratória, levantamento dos 
problemas a serem solucionada, resolução dos problemas e análise das soluções apontadas. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARILEI PASSAMANI CHEQUIM 
Orientador: DANIEL DE LIMA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Utilizando as embalagens no ensino e aprendizagem da Geometria
Tema: Tendências Metodológicas em educação matemática.
Palavras-chave: Formas geométricas; modelagem; embalagem
Resumo: Este trabalho de Intervenção Pedagógica tem como tema “A modelagem matemática 
como eixo condutor para ensino da geometria,” sendo que seu objetivo principal é oportunizar ao 
aluno a compreensão através de cálculos matemáticos a presença da geometria nas embalagens, 
bem como a importância econômica quanto à opção de uma determinada forma. Levando o aluno 
perceber que a geometria faz parte de seu cotidiano. No mercado, existem vários tipos de 
embalagens, utilizadas para embalar diferentes produtos. Os formatos destas embalagens variam 
de acordo com o produto. Desta forma questiona-se: Qual formato de embalagem é mais comum 
nos mercados? Como é definido pela empresa o tipo de embalagem que utilizará para seu 
produto? Será que este tipo de embalagem é mais econômico quanto da sua confecção? Com o 
mesmo gasto de material pode-se confeccionar uma embalagem que comporta a mesma 
quantidade de produto? Quanto ao armazenamento, qual embalagem é mais vantajosa? Através 
destes questionamentos o aluno terá condições de buscar e aprimorar seus conhecimentos em 
geometria. Utilizaremos como metodologia as cinco etapas sugeridas por Burak (2004), sobre o 
trabalho com Modelagem Matemática em sala de aula, que são: a escolha do tema, a pesquisa 
exploratória, o levantamento dos problemas, a resolução dos problemas e desenvolvimento da 
Matemática relacionando ao tema e a análise crítica dos resultados.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARILIA PIEKARSKI 
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM MATEMÁTICA: UM OLHAR A PARTIR DA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL
Tema: Tendências metodologicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa - Resolução de Problemas - Educação de Jovens e 
Adultos.
Resumo: O ensino da matemática constitui um desafio para o docente que atua com jovens e 
adultos, primeiramente devido à frustração do aluno em relação à disciplina, consequentemente 
pela dificuldade que o aluno apresenta em entender e compreender o enunciado de uma situação 
problema matemática e, finalmente pela prática cotidiana que traz consigo. Uma vez que ao 
trabalhar na EJA – Educação de Jovens e Adultos há muito tempo, se percebe o quanto todas 
essas questões estão presentes no dia a dia. E se verifica que a maior dificuldade é o não 
entender o enunciado matemático. Para reverter tal situação este trabalho pretende investigar o 
favorecimento da aprendizagem significativa na resolução de problemas em matemática, com os 
alunos do Ensino Médio no CEEBJA Prof. Paschoal Salles Rosa do município de Ponta Grossa, 
Paraná. Buscando incentivá-los ao desenvolvimento de análise, na interpretação e na tomada de 
decisões sobre a melhor maneira de resolução. Pois tendo um conhecimento básico de que o 
entendimento do enunciado conduz ao raciocínio lógico, será mais fácil relacionar as situações 
problemas com o seu aprendizado de vida. Diante disso, espera-se que a partir do trabalho 
realizado com os alunos, os mesmos possam perceber que os conhecimentos adquiridos na sua 
prática diária estão presentes na matemática e vice versa. Bem como na interpretação e tomada 
de decisões sobre a melhor maneira de resolver situações em Análise Combinatória, facilitando a 
compreensão e o aprendizado. Dessa forma serão deixadas sugestões para que se alterem as 
práticas no processo ensino aprendizagem da matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARILIA PIEKARSKI 
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM MATEMÁTICA: UM OLHAR A PARTIR DA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL
Tema: Tendências metodologicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Análise Combinatória; Resolução de Problemas em Matemática; Educação de 
Jovens e Adultos
Resumo: O ensino da matemática constitui um desafio para o docente que atua com jovens e 
adultos, primeiramente devido à frustração do aluno em relação à disciplina, consequentemente 
pela dificuldade que o aluno apresenta em entender e compreender o enunciado de uma situação 
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problema matemática e, finalmente pela prática cotidiana que traz consigo. Uma vez que ao 
trabalhar na EJA – Educação de Jovens e Adultos há muito tempo, se percebe o quanto todas 
essas questões estão presentes no dia a dia. E se verifica que a maior dificuldade é o não 
entender o enunciado matemático. Para reverter tal situação este trabalho pretende investigar o 
favorecimento da aprendizagem significativa na resolução de problemas em matemática, com os 
alunos do Ensino Médio no CEEBJA Prof. Paschoal Salles Rosa do município de Ponta Grossa, 
Paraná. Buscando incentivá-los ao desenvolvimento de análise, na interpretação e na tomada de 
decisões sobre a melhor maneira de resolução. Pois tendo um conhecimento básico de que o 
entendimento do enunciado conduz ao raciocínio lógico, será mais fácil relacionar as situações 
problemas matemáticos com o seu aprendizado de vida. Diante disso, espera-se que a partir do 
trabalho realizado com os alunos, os mesmos possam perceber que os conhecimentos adquiridos 
na sua prática diária estão presentes na matemática. Bem como na interpretação e tomada de 
decisões sobre a melhor maneira de resolver situações em Análise Combinatória, facilitando a 
compreensão e o aprendizado. Dessa forma serão deixadas sugestões para que se alterem as 
práticas no processo ensino aprendizagem da matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARILZA DUDEK LUNELLI
Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática. Alunos. Resolução de problemas. Orçamento familiar.
Resumo: Este artigo compreende o resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
“Resolvendo problemas no cotidiano do aluno – orçamento familiar”, implementado no Colégio 
Estadual José Marcondes Sobrinho E.F.M., no município de Laranjeiras do Sul, Paraná. 
Desenvolveram-se estratégias de ensino no intuito de facilitar aos alunos a resolução de 
problemas, através de métodos e técnicas proporcionando a superação das dificuldades 
apresentadas na interpretação e resolução de problemas matemáticos, relacionados ao 
orçamento familiar. A problemática que motivou o estudo centra-se na seguinte inquietação: Será 
a resolução de problemas referente ao orçamento familiar uma estratégia metodológica ideal para 
proporcionar um melhor desenvolvimento das aulas de Matemática de modo que a dificuldades 
dos alunos, tanto na interpretação quanto na aplicação de cálculos seja superada? A realização 
do estudo justifica-se pela importância em propor atividades periódicas que permitam ao aluno 
aprender a pensar, desenvolvendo e ampliando a habilidade de raciocínio. Na análise sobre a 
realização das atividades, constatou-se a valorização do ensino de Matemática articulado à 
vivência dos alunos, efetivando assim uma aprendizagem participativa, significativa e crítica, 
auxiliando o estudante na aquisição de sua autonomia diante da sociedade.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARILZA DUDEK LUNELLI
Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas
Palavras-chave: Resolução de Problemas; Metodologias Alternativas
Resumo: Esta unidade didática tem como base o Ensino e a aprendizagem de Matemática 
através da aplicação da metodologia que priorize a interpretação e a resolução de problemas do 
cotidiano dos alunos, sistematizando em sala de aula, dados reais do orçamento familiar levando 
em consideração a defasagem de aprendizagem na disciplina de matemática, o objetivo geral 
desta Unidade Didática é proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa e desafiadora 
sobre a resolução de problemas – orçamento familiar, tendo-o como agente desde a elaboração, 
a interpretação e aplicação dos cálculos para a resolução deles. Serão desenvolvidas aulas 
expositivas, aula passeio, para pesquisa de preços, tabelas, mercadinho no envelope, entre 
outros, em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental. Espera-se que o trabalho proposto 
contribua para a superação das dificuldades e defasagem no aprendizado dos alunos, pois é este 
o papel fundamental da escola trabalhar os conteúdos estruturantes ( PARANÁ, 2008) aliados à 
vida real. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARINA CARNEIRO DOS REIS 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS MATEMÁTICOS PARA O PROCESSO ENSINO 
APRENDIZAGEM
Tema: Jogos Matemáticos
Palavras-chave: Jogos matemáticos; Confecção de jogos;Ensino- de Matemática
Resumo: Este artigo teve como objetivo ressaltar a importância dos jogos matemáticos para o 
processo ensino aprendizagem, ressaltando a relevância destas atividades para o 
desenvolvimento dos educandos, através de atividades envolvendo a confecção de jogos 
matemáticos. Na elaboração dos mesmos oferecemos oportunidades para que ultrapassem 
limitações pessoais, trabalhando o formalismo próprio da matemática de uma forma atrativa e 
desafiadora. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARINA CARNEIRO DOS REIS 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A importância dos jogos matemáticos para o processo ensino aprendizagem: Confecção 
de jogos matemáticos - EJA
Tema: Jogos Matemáticos
Palavras-chave: Jogos matemáticos; Confecção de jogos; Ensino- Aprendizagem
Resumo: Este projeto de pesquisa tem por finalidade propor atividades de confecção de jogos 
matemáticos, para que auxiliem os alunos na construção de seus conhecimentos. Sendo os jogos 
um recurso didático, capaz de promover um ensino aprendizagem mais dinâmico possibilitando 
trabalhar o formalismo próprio da matemática de uma forma atrativa e desafiadora. Desde a 
antiguidade o jogo foi elemento de discussão para o ensino, acreditava-se que por meio do 
mesmo, o ato de educar pudesse tomar rumos que abrangia a imaginação, a curiosidade e a 
própria aprendizagem de maneira alegre e eficaz.Desenvolveremos atividades, visando à 
construção de aprendizagens significativas em matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARINEIDE DE OLIVEIRA TACONI 
Orientador: Analia Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: Desafios e necessidades para aprendizagem contextualizadas de grandezas e medidas 
dentro da construção civil.
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Dificuldade; contextualização; aprendizagem
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados das atividades propostas de 
Perímetro e Área dentro da construção civil. Foram utilizados instrumentos de medidas para 
motivação e pesquisa desenvolvido pelos alunos do 8º ano, do Colégio Estadual Durval Ramos 
Filho, na cidade de Andirá, onde foi elaborado material didático por meio de uma Sequência 
Didática. Durante a visita em uma construção civil, os alunos puderam conversar com pedreiros e 
seus auxiliares que falaram sobre as medidas utilizadas por eles. Na sala de aula foram 
construídos outros materiais que envolvia cálculo de perímetro e área. Conclui-se que o trabalho 
com medidas contextualizadas foram gratificante, pois tiveram conhecimento sobre déficit de 
moradia em nossa cidade e nosso país, bem como a questão da sustentabilidade mencionada 
pelo arquiteto que nos prestigiou com uma aula muito interessante. Com todas estas atividades 
observou-se que este trabalho foi de muita importância, pois favoreceu o aprendizado do 
conteúdo proposto. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARINEIDE DE OLIVEIRA TACONI 
Orientador: Analia Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: ATIVIDADES PARA APRENDIZAGEM CONTEXTUALIZADAS DE GRANDEZAS E 
MEDIDAS DENTRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Dificuldade, contextualização e aprendizagem. 
Resumo: Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos do Ensino Fundamental II em alguns 
conteúdos de matemática, principalmente perímetro e área, propõe-se o presente Projeto de 
Intervenção, construir uma metodologia capaz de sanar tais dificuldades, utilizando-se de 
atividades contextualizadas e de conhecimento informal dos alunos. Os recursos utilizados serão 
construção de maquete da planta baixa de uma casa, pintura de malha quadriculada para a 
descoberta de medidas de perímetro e área, construção de metro quadrado com jornais, visita em 
uma construção para observar as diferenças entre várias medidas, saber como são medidas a 
areia,a pedra, o piso,a telha e a madeira. É uma abordagem interessante, pois permitirá que os 
alunos trabalhem em equipe, desenvolvendo assim parceria e uma aprendizagem significativa e 
interessante.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARINES MINTO 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O ENSINO DA MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO 
CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES
Tema: Pesquisas em Educação Matemática
Palavras-chave: professor polivalente, aprendizagem, matemática, crenças, metodologias
Resumo: Grandes são os desafios enfrentados pelos professores que trabalham na formação de 
futuros professores no Curso de Formação de Docentes, em nível médio. Em relação à 
Matemática, a defasagem de conteúdo, a aversão à disciplina e a pouca carga horária 
compromete o aprendizado e futuramente a atuação dos futuros docentes. Nesse sentido, é 
necessário que haja um esforço por parte dos professores formadores para que os alunos 
possam estar bem preparados para atuarem em sala de aula, visto que se estes não sabem o que 
vão ensinar, como vão ensinar e para que vão ensinar, provavelmente não terão uma ação 
pedagógica que favoreça o ensino e a aprendizagem do conhecimento matemático, ou seja, 
poderão provocar “dificuldades” de aprendizagem ou mesmo aversão a estes conteúdos. Esta 
experiência teve por objetivo a apresentação, unindo teoria e prática, dos conteúdos relativos ao 
sistema de numeração decimal e às quatro operações básicas para verificar se há possibilidade 
de os alunos sanarem suas dificuldades em relação ao conhecimento do conteúdo e suas 
metodologias, desmistificando o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, ao mesmo 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_mat_artigo_marines_minto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_mat_artigo_marines_minto.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_mat_pdp_marineide_de_oliveira_taconi.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uenp_mat_pdp_marineide_de_oliveira_taconi.pdf


tempo em que busca ganhar tempo para trabalhar outros assuntos relacionados com a formação 
matemática dos mesmos. A experiência relatada foi realizada com alunos da 3ª série A do Curso 
de Formação de Docentes Integrado e do 3º Semestre A do Curso de Formação de Docentes com 
aproveitamento de estudos do Colégio Estadual Santos Dumont - EMN de São Tomé – Pr.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARINES MINTO 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ensino da Matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Curso de Formação 
de Docentes
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: crenças; formação; professor polivalente; matemática
Resumo: A formação do professor é importantíssima para que o aprendizado aconteça de forma 
efetiva. Conhecer em profundidade os conteúdos de sua disciplina é uma condição indispensável 
para que o professor possa desenvolver uma prática pedagógica que favoreça a aprendizagem de 
seus alunos. Dessa forma, as atividades elaboradas nesta Produção Didático-pedagógica 
proporciona ao futuro professor vivenciar a construção do conhecimento matemático pela criança, 
assim como refletir sobre a postura do professor e as intervenções necessárias em cada fase 
desse processo, ao mesmo tempo em que favorece que o conteúdo sistematizado seja 
apreendido por eles. Espera-se, no entanto, que o tempo de aplicação das atividades seja menor 
em relação ao utilizado pela criança, pois os futuros professores têm conhecimentos prévios 
sobre o assunto e a abstração para a compreensão dos mesmos já está consolidada.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARISTER PIRES 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: Contribuições para o ensino da geometria por meio da confecção de caixas de papel
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: geometria; modelagem; material manipulável; caixas de papel
Resumo: O estudo sistematizado do ensino da Matemática e especificamente da geometria, foi 
evoluindo de maneira que novas metodologias passaram a fazer parte da vida profissional do 
educador e da vida escolar do aluno. A aplicação da modelagem matemática auxilia no 
desenvolvimento dos conteúdos e das atividades a serem trabalhadas a partir de um modelo 
matemático e orienta o aluno na sua própria produção, formando o seu próprio modelo, 
estimulando sua criatividade. Trabalhando com a confecção de caixas de papel,o aluno poderá 
fazer a conexão entre a figura espacial e os elementos da geometria plana ao construir e 
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manipular a sua própria caixa. Entendemos que esta metodologia privilegia a participação ativa 
dos alunos e faz com que eles percebam que os conteúdos matemáticos estão inseridos no 
cotidiano de todos nós e só precisam ser vistos de forma mais concreta e significativa. 
Confeccionando suas próprias caixas de papel, o aluno socializa-se com os demais apresentando 
a sua criatividade e comentando sobre o que aprendeu e as dificuldades que teve em relação aos 
conteúdos assimilados. Desta forma, pretende-se verificar as contribuições desta atividade como 
aplicação metodológica no ensino básico e o que ela pode trazer para a melhoria do desempenho 
dos alunos nas aulas de geometria. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARISTER PIRES 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contribuições para o Ensino da Geometria por meio da Confecção de Caixas de Papel
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria; material manipulável; modelagem matemática
Resumo: O presente material visa trabalhar a confecção/modelagem de uma caixa para 
desenvolver os conteúdos de geometria plana no 6º ano, pois acreditamos que eles precisam ser 
explorados e analisados de forma prática e teórica. Além disso, escolhemos esta metodologia 
porque a mesma pode trazer melhoria no desempenho dos alunos nas aulas de matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIVETE GIRELLI 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: JOGOS BOOLE: ESTRATÉGIAS LÚDICAS QUE CONTRIBUEM PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Lúdico; Álgebra; Jogos Boole; Educação Matemática
Resumo: Os Jogos Boole contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico e a construção 
de conceitos, melhorando a aprendizagem matemática, e pode ser utilizado como um instrumento 
de motivação e desenvolvimento de raciocínio e, é uma ferramenta importante que pode 
oportunizar a interdisciplinaridade na construção do saber matemático. A fundamentação teórica 
aborda o lúdico como recurso no ensino da matemática, a contextualização do conhecimento 
matemático, os jogos matemáticos, especialmente, o Jogo Boole e o conceito de raciocínio lógico 
a ele atrelado. Com este jogo, pode-se constatar que os alunos são incentivados a aprender 
matemática brincando e a desenvolverem o raciocínio lógico essencial para aprendizagem 
matemática e atividades cotidianas.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIVETE GIRELLI 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: JOGOS BOOLE: ESTRATÉGIAS LÚDICAS QUE CONTRIBUEM PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Lúdico; Álgebra; Jogos Boole; Educação Matemática.
Resumo: Esta Unidade Didática apresenta uma proposta de uso dos Jogos Boole na 
aprendizagem da matemática nas salas de apoio. Acreditamos que estudar o desenvolvimento de 
estratégias lúdicas de base concreta para motivar o conhecimento matemático eficiente é 
importante. No desenvolver do trabalho investigaremos se a utilização de Jogos Boole contribui 
para o desenvolvimento de raciocínio lógico, a construção de conceitos efetivos melhorando a 
aprendizagem matemática e oportunizando a interdisciplinaridade na construção do saber 
matemático. A fundamentação teórica aborda o lúdico como recurso no ensino de matemática, a 
contextualização do conhecimento matemático, os jogos matemáticos, especialmente, o Jogo 
Boole e o conceito de raciocínio lógico. A estratégia de ação compreende o desenvolvimento de 
um projeto onde os alunos das salas de apoio serão incentivados a aprender matemática 
brincando, eles deverão confeccionar os jogos, compreender as regras e divulgar as suas 
realizações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIZA PEREIRA IANSE 
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Modelagem Matemática na construção de maquetes
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Construção de Maquetes; Modelagem Matemática.
Resumo: O presente artigo relata uma experiência realizada com o uso de Modelagem 
Matemática, resultado da implementação do projeto PDE, 2013/2014, no Colégio Estadual José 
de Anchieta - EFMNP, na cidade de Santa Maria do Oeste - PR, em uma turma do 8 º ano. O 
objetivo foi tornar o ensino da disciplina de Matemática mais atrativo e significativo, dessa forma a 
proposta buscou relacionar conceitos matemáticos, e fazer uso desse conhecimento em situações 
cotidianas e em atividades profissionais. A Modelagem Matemática possibilitou a associação dos 
conteúdos com a vivência, despertou o gosto em aprender e melhor compreensão dos conteúdos 
matemáticos, minimizando as dificuldades em aprender Matemática.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARIZA PEREIRA IANSE 
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem Matemática na construção de maquetes
Tema: Tendencias Metodológica em Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Construção de Maquetes, Modelagem Matemática.
Resumo: Este projeto será desenvolvido com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, 
Colégio Estadual José de Anchieta - EFMNP, do município de Santa Maria do Oeste, Pr. Propõe a 
construção de maquetes e plantas baixas, utilizando a metodologia da Modelagem Matemática 
como estratégia de ensino e aprendizagem. A Matemática está presente em todos os lugares e 
para a maior parte dos alunos é um grande desafio interpretar, compreender e esclarecer dúvidas 
envolvendo conceitos matemáticos, sendo vista como difícil, quando comparada com as demais 
disciplinas. Na maioria das vezes, o aluno estabelece um bloqueio em aprendê-la e apresenta um 
conceito negativo pré-estabelecido referente a esta disciplina, dificultando sua aprendizagem. 
Percebendo a necessidade de uma alternativa para o ensino dessa disciplina, este trabalho com 
Modelagem Matemática, construção de maquetes e plantas baixas, visa desenvolver o raciocínio 
crítico e a compreensão da importância da matemática no seu cotidiano, torna o ensino dessa 
disciplina mais significativo e agradável. A Modelagem Matemática como estratégia, possibilita 
relacionar a realidade com o aprendizado escolar, permite trabalhar esses conceitos de maneira 
criativa e eficaz, motiva e facilita a aprendizagem despertando, assim, o interesse em aprender 
Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARJORIE ALVES DE ARAUJO 
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: o ensino da geometria analítica com as 
tecnologias da informação e comunicação.
Tema: O ensino de Geometria Analítica na Educação de Jovens e Adultos
Palavras-chave: EJA. Educação Matemática. Geometria Analítica. GeoGebra. Tecnologia Digital
Resumo: Neste artigo apresentamos aspectos de um estudo desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), orientado pela interrogação “como a tecnologia pode 
favorecer o ensino da Geometria Analítica na EJA?”, no qual buscou-se formas alternativas de 
ensinar Geometria Analítica no Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Procurou-
se, com a utilização do software GeoGebra, promover o ensino da matemática com a tecnologia 
e, do mesmo modo, da tecnologia pela matemática.Com este estudo constatamos que o uso do 
computador e de um programa adequado para o ensino da matemática favorece o aprendizado 
do adulto, possibilitando aulas mais cooperativas e dinâmicas, realizadas pelo aluno e não para o 
aluno, o que pode ser fundamental para mantê-lo na escola.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARJORIE ALVES DE ARAUJO 
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O ENSINO DA GEOMETRIA ANALÍTICA NO 
CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
Tema: O ensino de Geometria Analítica na Educação de Jovens e Adultos
Palavras-chave: EJA; Educação Matemática; Geometria Analítica; GeoGebra; Tecnologia Digital
Resumo: Esta unidade didática propõe atividades para o ensino de Geometria Analítica na 
Educação de Jovens e Adultos, abrangendo os conteúdos: equação da reta, distância entre dois 
pontos e equação da circunferência. A intenção é utilizar o software GeoGebra de modo que o 
aluno aprenda matemática com a tecnologia e, do mesmo modo, aprenda a tecnologia com o 
estudo de conteúdos matemáticos. Para tanto, esta proposta será orientada pela interrogação: 
Como a tecnologia pode favorecer o ensino da Geometria Analítica na EJA? Procurando, desta 
forma, ir ao encontro de modos esclarecedores sobre o ensino de matemática na Educação de 
Jovens e Adultos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARLEI TERESINHA CALGARO 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Multiplicação na Resolução de Problemas para 6º ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodologicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação; Resolução de Problemas; Multiplicação
Resumo: O resultado da investigação da estratégia didática, visa à implementação do projeto de 
intervenção do PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional – SEED do Estado do Paraná, 
destacando que o mesmo foi elaborado como opção de estrutura diretamente ligada à resolução 
de problemas, mais especificamente objetivando a aplicação de métodos lógico-dedutivos, 
fundamentado em leituras de pesquisa. Serão analisados aspectos relacionados às estruturas 
multiplicativas, seus significados e particularidades. Diante do exposto, tem como finalidade, a 
fixação de conteúdos de forma concreta e efetiva favorecendo que o aluno perceba as diversas 
possibilidades de resoluções de situações-problemas, tornando-os confiantes e capazes de tomar 
decisões, dominar e resolver tais situações nas atividades de multiplicação com os números 
naturais. Consequentemente elaborou-se uma intervenção pedagógica proposta no projeto 
anteriormente apresentado ao PDE, visando adaptá-la às escolas estaduais do ensino 
fundamental. Nas atividades propostas utilizaram-se o dado modificado e o geoplano como 
recursos potencializadores para auxiliar nas atividades propostas. Sendo assim, pergunta-se: em 
que aspectos o geoplano e o dado modificado, sugeridos no referido projeto, pode viabilizar aos 
alunos do sexto ano, do ensino fundamental, a aprendizagem e a resolução de problemas? Como 
todo jogo possui regulamentos a serem seguidos, assim ocorre no processo de construção de 
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conhecimento, pois se faz necessário um amparo educativo, integrante, específico e ágil para que 
se obtenha habilidades intelectuais. Frente ao exposto, é essencial ensinar de forma concreta e 
deixar de lado a aprendizagem mecânica, pois somente assim haverá possibilidade de efetivação 
da relação entre a ação de ensino e a aprendizagem por parte dos estudantes.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARLEI TERESINHA CALGARO 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A MULTIPLICAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA ALUNOS 6º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodologicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; resolução de problemas; estruturas multiplicativas
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo propor uma alternativa metodológica 
fundamentada na resolução de problemas, mais especificamente prevê a utilização de estratégias 
lógico-dedutivas, baseadas na leitura e interpretação de enunciados, desencadeando com os 
alunos um processo de investigação. Em especial, serão abordados aspectos relacionados às 
estruturas multiplicativas, seus significados e particularidades. Visa uma fixação do conhecimento 
de forma criativa e enriquecedora em que o aluno perceba as possibilidades de resoluções, 
tornando-os confiantes e capazes de tomar decisões, dominar e resolver tais situações nas 
atividades de multiplicação com os números naturais. Serão trabalhadas e elaboradas atividades 
apresentadas pelo grupo como o dado modificado e o geoplano. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARLENE ANANIAS 
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Conhecimentos matemáticos aplicados à aprendizagem de noções de Economia e 
Estatística
Tema: Pesquisa em e educação matemática e escola
Palavras-chave: Aprendizagem matemática. Transversalidade. Orçamento familiar. Educação 
Econômica.
Resumo: O presente artigo aborda resultados da implementação de uma unidade didática junto 
aos alunos dos nonos anos A e B do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Vera Cruz – 
CEVEC, na cidade de Mandaguari-PR, no período de fevereiro a julho/2014. Contempla 
contribuições de um grupo de professores participantes do GTR – Grupo de Trabalho em Rede. 
Trabalhos estes, desenvolvidos e regulamentados por meio do PDE/2013 – Programa de 
Desenvolvimento Educacional de formação continuada da Rede Pública Estadual do Paraná. 
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Nesse conjunto de propostas se procurou perceber como um elenco de conhecimentos 
matemáticos podem ser aplicados à aprendizagem de noções de Economia e Estatística, 
possibilitando ações que podem contemplar sugestões de práticas pedagógicas propostas pela 
LDB 9394/96 em relação ao ensino de Matemática. Focou o orçamento familiar ou doméstico para 
realização de estudos, reflexões e pesquisas junto às famílias com a finalidade de aproximar a 
realidade da sala de aula às necessidade dos membros familiares por meio de questões de 
consumo, gastos, variação de preços, recebimento salarial, poupança e sustentabilidade. As 
questões se desdobraram em atividades de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos 
permeados por noções de Economia e Estatística visando promover a formação de indivíduos 
conscientes para uma Educação Econômica sustentável primeiramente em seu núcleo familiar. 
Nesse contexto se pôde também levantar pontos relevantes, face a percepção da mínima adoção 
desta forma de educação frente ao uso de recursos, dentre eles o financeiro.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARLENE ANANIAS 
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Conhecimento matemáticos aplicados à aprendizagem de noções de Economia e 
Estatística 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e escola
Palavras-chave: Aprendizagem; Transversalidade; Orçamento familiar
Resumo: Apresenta a aplicabilidade de conteúdos matemáticos como importante interação entre 
fundamentos econômicos e estatísticos. Procura reunir elementos que permitam a identificação, 
exploração e uso dos componentes de um orçamento familiar ou doméstico para promover a 
aprendizagem matemática e introduzir noções de Economia e Estatística para alunos das séries 
finais do Ensino Fundamental. Enfatiza que a pesquisa em educação matemática e escola é um 
importante meio de municiamento pedagógico para a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 
Aponta a transversalidade dos conhecimentos matemáticos como interface para se alcançar 
melhores e mais significativos resultados na aprendizagem escolar. Reúne atividades e 
estratégias que constituem uma abordagem intencionada em direcionar olhares para a educação 
econômica das pessoas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARLENE HIRMER MOURAO HARTMANN 
Orientador: Luciano Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Artigo

Título: Metodologia para resolução de problemas com números naturais no 6º Ano do Ensino 
Fundamental
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática; Resolução de Problemas; Metodologia
Resumo: O objetivo deste artigo é relatar a experiência da aplicação da metodologia de 
resolução de problema, por meio da Engenharia Didática, numa turma de 6º Ano do Colégio 
Estadual Rancho Alegre, no município de Rancho Alegre d´Oeste-Paraná, como forma de 
motivação e também de proporcionar situações problemas que promovam interações da disciplina 
de Matemática com o cotidiano levando o aluno a elaborar estratégias diferenciadas, superar 
situações problemas padronizadas colocando-se diante de questionamento e pensando por si 
próprio, desenvolvendo assim o raciocínio lógico. Para alcançar os objetivos, foram desenvolvidas 
17 atividades em forma de situação problema as quais foram aplicadas a 21 alunos. Foi possível 
perceber evoluções de forma gradual e significativa nas resoluções praticadas, o que 
proporcionou um melhor entendimento sobre os números naturais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARLENE HIRMER MOURAO HARTMANN 
Orientador: Luciano Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uma proposta para ensino de números naturais no 6º ano, por meio da metodologia 
resolução de problemas.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática; Resolução de problemas; Metodologia.
Resumo: Propõe-se a trabalhar a metodologia de resolução de problema com números naturais 
no 6º Ano do Ensino Fundamental. A resolução de situações problemas é uma forma de 
encaminhamento metodológico que levam ao processo de ensino e aprendizagem de conteúdo 
específico de matemática e suas relações de interdependências que enriqueçam o processo 
pedagógico de forma a abandonar abordagens fragmentadas, levando a articulação dos 
conteúdos. O objetivo do trabalho é o de desenvolver um estudo acerca do uso de situações 
problema como encaminhamento metodológico na discíplina de Matemática, para o 
desenvolvimento de raciocínio lógico a partir da apresentação de desafios dando oportunidade de 
aplicar conhecimentos matemáticos adquiridos em novas situações, de modo a resolver a questão 
proposta. A instituição de ensino escolhida para a aplicação da Unidade Didática é o Colégio 
Estadual Rancho Alegre – Ensino Fundamental e Médio, na disciplina de matemática, tendo como 
público alvo alunos do 6º Ano. Pretende-se com este trabalho levar o aluno a uma atitude de 
investigação em relação aquilo que lhe é proposto onde o problema é o ponto de partida e a 
orientação para a aprendizagem e a construção do conhecimento, tendo o professor como guia e 
os alunos como co-construtores desse conhecimento. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARLENE HOELATKE DE ABREU 
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: DESEJOS DE CONSUMO x LIMITE PARA A REALIZAÇÃO DESSES DESEJOS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Financeira; Autonomia Responsável; Consumismo
Resumo: O presente artigo busca mostrar que é possível incentivar os alunos a refletirem sobre o 
uso do dinheiro e do sistema financeiro a favor de uma vida saudável com responsabilidade e 
consciência crítica, evitando as armadilhas da supervalorização do dinheiro. Enfatizamos no 
decorrer do trabalho que a Educação Financeira está sendo implantada com o objetivo de 
desenvolver habilidades na comunidade escolar com vistas à melhoria da qualidade de vida dos 
alunos e de seus familiares. A partir de atitudes comportamentais e, principalmente dos 
conhecimentos básicos sobre finanças que possam levar a reflexão sobre ação e com isso a 
mudanças de atitudes dos jovens em relação ao dinheiro e ao sistema financeiro. Neste trabalho, 
procuramos além de expor as ações realizadas no Projeto de Intervenção: “Desejos de Consumo 
X Limite para a Realização Desses Desejos”, executado no 1° semestre do ano de 2014, no 
Colégio Estadual Professora Sirley Jagas, em Ponta Grossa, Paraná, com alunos do 6°ano do 
Ensino Fundamental. Introduzir alguns pressupostos teóricos que possam contribuir para o 
esclarecimento dos vários caminhos e possibilidades de se trabalhar com a Educação Financeira, 
e por isso, baseamos esse trabalho em um aporte teórico consistente que possa dar conta de 
elucidar questões, algumas questões que permeiam a Educação Financeira de forma sistemática, 
porém, sem a pretensão de estabelecer verdades absolutas, ou seja, abrimos a temática à 
discussão para que se possa, a partir dela, buscar maneiras eficientes dentro da Educação 
escolar de se inserir o tema Educação Financeira, especialmente, incluindo-a como conteúdo ou 
parte do conteúdo curricular.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARLENE HOELATKE DE ABREU 
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: DESEJOS DE CONSUMO x LIMITE PARA A REALIZAÇÃO DESSES DESEJOS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Financeira; Autonomia Responsável; Consumismo
Resumo: A Educação Financeira prepara nossos jovens para uma vida de autonomia 
responsável e valores solidários, fazendo-os refletir e a evitar as armadilhas da supervalorização 
do dinheiro em suas vidas. Diante disso, esta Unidade Didática tem como objetivo lidar com a 
percepção dos desejos de consumo e definir limites para a realização desses desejos, além de 
estimular o controle de seus impulsos imediatistas.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARLY MOROVIS DE SOUZA 
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Modelagem Matemática: Uma experiência de ensino de matemática na educação de 
jovens do 9º ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Finanças Pessoais. Informação. Modelagem Matemática.
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação da Unidade Didática “Modelagem 
Matemática: Uma experiência de Ensino de Matemática na Educação de Jovens do 9º ano” no 
Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto. Teve como objetivo mostrar a aplicabilidade da 
matemática financeira no cotidiano, proporcionando ao educando o conhecimento de noções de 
economia, referentes à gestão de finanças pessoais. Dentre diversas tendências se optou pela 
modelagem matemática como alternativa pedagógica, tendo em vista que a mesma possibilita ao 
educando ser agente ativo do processo de construção do conhecimento, superando com 
motivação as dificuldades que a matemática apresenta. O enfoque foi à gestão de finanças 
pessoais. Para tanto, foram analisados alguns itens básicos de consumo de uma família, na qual 
permitiu trabalhar com conteúdos tais como: operações com números decimais, resolução de 
problemas e porcentagem. Os conhecimentos matemáticos foram utilizados para investigar os 
gastos mensais que a família possui e, relacionar com a renda mensal. Desta forma foi possível 
mostrar por meio de atividades investigativas que a matemática pode ser agradável, humana, 
social e articulada com o dia a dia de cada um. Os resultados mostraram que lidar com 
orçamentos pessoais, familiar, crédito e, sistema bancários, é uma ferramenta importantíssima, e 
serve para nortear as oportunidades de negócio por conhecer noções básicas sobre economia.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: MARLY MOROVIS DE SOUZA 
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem Matemática: Uma experiência de ensino de matemática na educação de 
jovens do 9º Ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Finanças Pessoais. Informação. Modelagem Matemática.
Resumo: Esta Unidade Didática intitulada “Modelagem Matemática: Uma experiência de Ensino 
de Matemática na Educação de Jovens do 9º ano” aborda a temática Modelagem Matemática e 
os custos de bens e serviços, com enfoque nas finanças pessoais. Pretende mostrar a 
aplicabilidade da matemática financeira no cotidiano, proporcionando ao educando o 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipa_mat_pdp_marly_morovis_de_souza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipa_mat_pdp_marly_morovis_de_souza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipa_mat_artigo_marly_morovis_de_souza.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_fafipa_mat_artigo_marly_morovis_de_souza.pdf


conhecimento de noções de economia, referentes a gestão de finanças pessoais utilizando a 
modelagem matemática. O ponto de partida será a compreensão de que os desejos de consumo 
são ilimitados, mas a renda familiar é limitada. Portanto, as despesas devem caber dentro do 
orçamento familiar. Para tanto, irá seguir as etapas sugeridas por Bassanezi e Biembengut (1995) 
e Burak (2005) na introdução do trabalho com modelagem matemática. Que são: Escolha do 
tema; Pesquisa exploratória; Levantamento dos problemas e elaboração de hipóteses; Resolução 
dos problemas e para concluir fazer a análise crítica dos resultados. Este material será 
desenvolvido com alunos do 9º ano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NEIDE MASSARENTI NORONHA 
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Resolução de problemas como abordagem de ensino da Matemática para a aprendizagem 
da função exponencial
Tema: Resolução de problemas envolvendo a função exponencial
Palavras-chave: Resolução de problemas. Estratégias de resolução. Ensino-aprendizagem. 
Função exponencial.
Resumo: O objetivo deste estudo foi favorecer a compreensão de alunos do 1º ano do Ensino 
Médio sobre o conteúdo de função exponencial por meio do ensino na abordagem da resolução 
de problemas, evidenciando as estratégias de resolução dos alunos. Nesse contexto, foi 
elaborada uma sequência didática, a qual foi posteriormente implementada no Colégio Estadual 
Paiçandu – Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissionalizante, localizado na cidade de 
Paiçandu, PR. Essa sequência teve início com uma prova inicial, contendo problemas nos quais a 
estratégia mais utilizada pelos alunos foi a de tentativas e erros para a resolução, e a média 
obtida pelos alunos foi de 6,5 pontos. Destaca-se que os alunos apresentaram dificuldades na 
compreensão dos problemas e na escolha das estratégias para a sua resolução. Ao longo das 
aulas ministradas, o conteúdo função exponencial foi abordado por meio de problemas. Por fim, 
para avaliar essa abordagem, foi realizada uma prova final em que os alunos obtiveram uma 
média de 9,4 pontos. Diante disso, pode-se afirmar que houve uma aprendizagem significativa do 
conteúdo trabalhado, tendo em vista a resolução de problemas. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NEIDE MASSARENTI NORONHA 
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resolução de Problemas como estratégia de Ensino da Matemática para aprendizagem 
de função exponencial
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Tema: Resolução de problemas envolvendo a função exponencial
Palavras-chave: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS; MATEMÁTICA; ESTRATÉGIAS; ENSINO-
APRENDIZAGEM.
Resumo: Este trabalho tem como base a utilização da resolução de problemas para favorecer a 
compreensão sobre o conteúdo de função exponencial dos alunos do 1º ano do Ensino Médio. 
Destaca-se que grande parte dos problemas que os alunos resolvem em sala de aula, devido ao 
contexto de definição e execução, reduz esse processo a uma simples exercitação, na qual o 
aluno vai se tornando mais ou menos especializado. Quando surge um problema que é 
necessário questionar, levantar hipóteses, apresentar estratégias, o aluno se depara com grandes 
dificuldades, não conseguindo resolvê-lo. Nesse sentido, o objetivo deste Projeto é analisar as 
dificuldades dos alunos no momento de elaborar estratégias para resolver problemas 
matemáticos bem como estimular a curiosidade e sua aproximação com a realidade do cotidiano. 
A estratégia de ação respalda-se na resolução de problemas, a qual dá suporte para implementar 
conceitos do conteúdo abordado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NELLEN LUCIANE MARTINS DE CAMPOS 
Orientador: iZABEL PASSOS BONETE - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Geometria Projetiva e a Arte no ensino da Matemática
Tema: Tendência Metodológica em Educação
Palavras-chave: Geometria Projetiva; Arte;Matemática
Resumo: O presente artigo apresenta o relato da experiência realizada no nono ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Padre Cristóforo Miskyv, município de Prudentópolis/PR, 
durante o processo de implementação pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional 
do Estado do Paraná – PDE 2013/2014, com carga horária de 32 horas/aulas. Para tanto, foi 
construída uma proposta pedagógica no formato de Unidade Didática, que abordou a Geometria 
Projetiva de forma contextualizada, motivadora e inter-relacionada com a Arte. A referida proposta 
buscou atender as recomendações constantes nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do 
estado do Paraná para a área de Matemática, pautada no campo da Educação Matemática. Por 
meio de atividades que desafiavam para a construção dos conceitos, enfatizou-se a importância 
da Matemática para a vida, discutiram-se problemas que despertaram a curiosidade, 
oportunizaram debater as características não-euclidianas da Geometria Projetiva e permitiram o 
estudo das técnicas para a representação do espaço tridimensional sobre uma superfície plana. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NELLEN LUCIANE MARTINS DE CAMPOS 
Orientador: iZABEL PASSOS BONETE - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Geometria Projetiva e a Arte no ensino da Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria Projetiva;Arte;Matemática
Resumo: A presente Unidade Didática será utilizada para a implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica, no Colégio Estadual Padre Cristóforo Myskiv – Ensino Fundamental e 
Médio, tendo como foco os alunos do 9o ano, turmas A e B. O material está estruturado em duas 
partes: uma que apresenta os fundamentos teóricos metodológicos para a prática pedagógica a 
ser desenvolvida na implementação e a outra que apresenta as atividades a serem exploradas em 
sala de aula, subdividida em 5 ações: Incentivando a leitura matemática, Matemática evolutiva, 
Desenho técnico e a matemática, Geometria Projetiva e avaliação. A expectativa é que esta 
unidade didática promova a aproximação do saber empírico ao conhecimento a ser adquirido 
através da geometria não euclidiana, bem como, a conceitualização da Geometria Projetiva e, 
desta forma, levar os alunos a raciocinar matematicamente construindo seu próprio 
conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NELTA DINDAMARA DE MATOS LIMA 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: comercializações num 
supermercado fictício
Tema: Modelagem Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Contextualização, Cidadania
Resumo: Este artigo apresenta um relato de uma experiência didática em sala de aula, utilizando 
a Modelagem Matemática como estratégia para minimizar o atual quadro de ensino e 
aprendizagem da matemática. Para explorar os conteúdos da disciplina de Matemática de 
maneira contextualizada a partir de um supermercado fictício criado dentro do ambiente escolar. 
Em função do tema escolhido pelo interesse dos alunos, foram levantados diversos dados e fez-
se um estudo de conteúdo de forma contextualizada, levando os educandos a um ambiente de 
investigação, aonde sob a orientação do professor, elaboraram as questões a serem respondidas, 
coletaram dados, resolveram as situações levantadas, desenvolveram os conteúdos matemáticos 
no contexto do tema e analisaram criticamente as respostas encontradas. O trabalho foi 
desenvolvido com alunos do 6ª ano da Escola do Campo Coronel Valêncio Dias - Ensino 
Fundamental, situado no município de Mangueirinha, Paraná. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NELTA DINDAMARA DE MATOS LIMA 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem Matemática Aplicada Com Atividades Lúdicas Num Supermercado Fictício
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Distorção Idade/Série; Ensino-
Aprendizagem; Atividades Lúdicas
Resumo: Nesse projeto, propõe-se utilizar a modelagem matemática como uma intervenção 
didática, seguindo as etapas sugeridas por Burak para melhorar/despertar o interesse dos alunos 
em aprender matemática de forma diferenciada. A série em questão é o 6º ano e foi escolhida por 
apresentar um número elevado (40%) de alunos fora de faixa etária. Ao analisar relatórios da 
escola dos últimos anos, verificou-se que estes alunos apresentaram distorção de idade/série e 
dificuldade de aprendizagem na área de matemática. Isso contribuiu para que os índices de 
reprovação dos anos anteriores fosse alto. Os educandos que repetiram o ano e os que foram 
aprovados por conselho eram na sua maioria, aqueles que estavam fora da faixa etária A 
execução do projeto vai acontecer através de um supermercado fictício, que será construído no 
espaço escolar para trabalhar quantidades, valores e comercialização de seus produtos tudo com 
mercadorias fictícias. Os alunos representarão o papel de vendedores e consumidores,devendo 
perceber que a prática de adquirir produtos no supermercado certamente já faz parte da rotina 
deles. E assim conciliar o saber científico com as práticas vivenciadas por eles no seu cotidiano, 
poderá ressignificar os conhecimentos e recuperar a aprendizagem de conteúdos não 
assimilados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NEODERCI GOMES DA SILVA 
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Modelagem Matemática e a Construção Civil
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: “Educação; Modelagem; Matemática; Construção Civil”.
Resumo: RESUMO Existe uma preocupação muito grande por parte dos educadores, no que diz 
respeito às práticas pedagógicas em cada disciplina. Por mais que estas sejam aprimoradas a 
cada dia, parecem que elas não conseguem atingir aos objetivos pelos quais foram criadas. Na 
disciplina de matemática as orientações de especialistas são de que é necessário trabalhar os 
conteúdos de forma contextualizada, mas muitos professores sentem dificuldades de executar 
esse trabalho. Então, esta pesquisa vem de acordo com as orientações. Visa atenuar a tarefa dos 
professores, propiciando subsídios para trabalhar a matemática de forma contextualizada, 
fazendo uso de uma tendência da disciplina chamada de Modelagem Matemática, por meio de um 
Modelo Matemático. Esse modelo foi desenvolvido com os alunos do 3º ano do Ensino Médio do 
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Colégio Estadual Procópio Ferreira Caldas, Município de Pinhão. O modelo consiste em um 
projeto de construção de uma moradia contendo aproximadamente 42 m², desde o princípio até a 
conclusão, explorando neste, todos os conteúdos matemáticos que se fizeram necessários. 
Muitos construtores fazem uso desses conhecimentos matemáticos de forma empírica e, na 
maioria das vezes nem percebem o uso da matemática. Isso foi relacionado com os alunos 
mostrando passo a passo, onde esses conteúdos estão contidos e fazendo a relação da teoria 
com a prática. Dessa maneira foi possível transformar conhecimento empírico em conhecimento 
científico. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NEODERCI GOMES DA SILVA 
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem Matemática e a Construção Civil
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: “Educação; Modelagem; Matemática; Construção Civil”.
Resumo: Existe uma grande preocupação por parte dos educadores, no que diz respeito às 
práticas pedagógicas em cada disciplina. Por mais que estas sejam aprimoradas a cada dia, 
parecem que elas não conseguem atingir aos objetivos pelos quais foram criadas. Na disciplina 
de matemática as orientações de especialistas são de que é necessário trabalhar os conteúdos 
de forma contextualizada, mas, muitos professores sentem dificuldades de executar esse 
trabalho. Então, esta pesquisa vem de acordo com as orientações. Visa atenuar a tarefa dos 
professores, propiciando subsídios para trabalhar a matemática de forma contextualizada, 
fazendo uso de uma tendência da disciplina chamada de Modelagem Matemática, por meio de um 
modelo, que é o objeto de nosso estudo. Será desenvolvido com os alunos, um projeto de 
construção de uma moradia contendo aproximadamente 42 m², deste o principio até a conclusão, 
explorando neste, todos os conteúdos matemáticos que se fizerem necessários. Muitos 
construtores fazem uso desses conhecimentos matemáticos de forma empírica e, na maioria das 
vezes nem percebem a Matemática envolvida. Isso será relacionado com os alunos mostrando 
passo a passo, onde esses conteúdos estão contidos e fazendo a relação da teoria com a prática. 
Dessa maneira, será possível transformar conhecimento empírico em conhecimento científico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NEUZA APARECIDA DE MOURA SILVA 
Orientador: SEBASTIAO GERALDO BARBOSA - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Função do 1º grau e função exponencial: sob a ótica da resolução de problemas e análise 
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de situações contextualizadas.
Tema: Resolução de Problemas.
Palavras-chave: Resolução de Problemas.Juros.Funções.Construção.Contextualizadas.
Resumo: Devido a grande dificuldade dos alunos em compreender a aplicabilidade dos 
conteúdos da disciplina de matemática no contexto social foi desenvolvi do este trabalho, como 
pré-requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) em Matemática, aplicando 
função do 1º grau e função exponencial: sob a ótica da resolução de problemas e análise de 
situações contextualizadas. Este projeto tem como objetivo levar o aluno a compreender a relação 
entre os conteúdos, função do1⁰ grau e juros simples; função exponencial e juros compostos, com 
a utilização da metodologia resolução de problemas no processo de ensino aprendizagem, 
visando a percepção e aplicabilidade destes conteúdos nos setores econômicos da sociedade.O 
desenvolvimento foi realizado junto ao aluno,na tentativa de proporcionar, ao mesmo, a 
possibilidade de desenvolver o pensamento de construção matemático, sendo capaz de construir 
e utilizar suas próprias fórmulas matemáticas, sendo ele o próprio sujeito da construção do seu 
saber. Concluiu-se, com este trabalho, que a Resolução de Problemas é uma tendência 
matemática que leva o aluno a despertar para a construção de saberes matemáticos que até 
então eram apresentados a eles de forma pronta e acabada. Apesar da dinâmica da 
metodologia,os resultados efetivos da mesma,ainda é um desafio,devido a diversos fatores que 
impedem a sua efetivação de forma integral.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NEUZA APARECIDA DE MOURA SILVA 
Orientador: SEBASTIAO GERALDO BARBOSA - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Função do 1º grau e função exponencial: sob a ótica da resolução de problemas e análise 
de situações contextualizadas.
Tema: Resolução de Problemas.
Palavras-chave: Problemas; Contextualizados; Função; Juros.
Resumo: Este trabalho está sendo desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, no Colégio Estadual Papa 
João XXIII E. M. no município de Alto Piquiri - Paraná, para alunos do 1º ano do Ensino Médio. 
Traz como tema de estudo aplicação de função linear relacionando com juros simples e 
produção/lucro; função exponencial relacionando com juros compostos. Será desenvolvido 
seguindo a tendência Resolução de Problemas explorando situações reais em respostas aos 
questionamentos constantes dos alunos do Ensino Médio, sobre os conteúdos ensinados nas 
escolas com o cotidiano. Tem como objetivo aproximar tais conteúdos com o ambiente ao qual o 
aluno está inserido. Neste trabalho, o material utilizado será: apostila contendo os problemas, 
vídeos relacionados com o conteúdo, malha quadriculada para a construção dos gráficos, conta 
de água para introduzir função do 1º grau, utilização de dominó para reforçar sobre os temas 
trabalhados, etc. As atividades serão aplicadas em grupo ou individuais, induzindo o aluno a 
pensar e apresentar situações que satisfaçam a resolução dos problemas propostos. Serão 
utilizados problemas contextualizados, na tentativa de dar significado e relevância ao conteúdo 
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para a interação produtiva do aluno e o desenvolvimento da capacidade de compreender os 
conteúdos estudados na sala com situações corriqueiras, ampliando seus conhecimentos de 
forma significativa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NILCE DE SOUZA NEVES AMARO 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A Utilização do Jogo como Estratégia de Aprendizagem das Quatro Operações com 
Números Naturais
Tema: PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ESCOLA
Palavras-chave: Quatro Operações: Jogo. Ensino Fundamental II. Aprendizagem. 
Resumo: O presente artigo trata de uma experiência realizada no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE – do Estado do Paraná, na cidade de Tuneiras do Oeste-Pr, no Colégio 
Estadual Duque de Caxias. Ensino Fundamental e Médio. Apresenta resultados da aplicação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola em conformidade com a Produção Didático-
Pedagógica e a sua implementação que teve como objetivo geral utilizar jogos para a 
consolidação dos significados e algoritmos das operações de adição, subtração, multiplicação e 
divisão com números naturais no ensino de Matemática, em situações problemas que favoreçam 
a autonomia e a aprendizagem do aluno do 6º ano do Ensino Fundamental. A opção por este 
tema foi decorrente de constatações de nossa própria prática pedagógica e de depoimentos de 
colegas, sobre a fragilidade do conhecimento matemático referente aos conteúdos matemáticos 
dos anos inicias de escolarização apresentada pelos educandos no início da sua caminhada na 
segunda fase do Ensino Fundamental. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NILCE DE SOUZA NEVES AMARO 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Utilização do Jogo como Estratégia de Aprendizagem das Quatro Operações com 
Números Naturais
Tema: PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ESCOLA
Palavras-chave: Quatro Operações: Jogo. Ensino Fundamental. Aprendizagem.
Resumo: Esta Unidade Didática propõe uma intervenção pedagógica na escola pela utilização de 
jogos referentes às quatro operações aritméticas elementares com números naturais, para alunos 
do Ensino Fundamental II objetivando torná-los mais participativos e atuantes nas aulas de 
matemática e favorecer a consolidação desses conteúdos matemáticos que constituem a base 
para a aprendizagem de novos conteúdos. Assim, a questão que norteia esta pesquisa é: O uso 
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de jogos pode contribuir com a consolidação dos conteúdos conceituais e procedimentais 
referentes às quatro operações aritméticas elementares de alunos do ensino fundamental II? Todo 
jogo, tem regras que devem ser cumpridas, reforça o aspecto educativo, a participação, os limites, 
as habilidades cognitivas, afetivas e sociais, e também a ética. Espera-se que a utilização do jogo 
no ensino da Matemática, possa proporcionar o interesse, a compreensão, a interpretação e o 
desafio de problemas vivenciados no cotidiano de cada cidadão.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NILVA ROPELATTO ABREU
Orientador: CARLOS ROPELATTO FERNANDES - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Equações de 1º Grau: uma questão de equilíbrio
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e escola
Palavras-chave: Álgebra. Equações; Recursos Didáticos.
Resumo: Este artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, 
como parte conclusiva das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE que 
possui origem na problemática de quando o aluno do 7º Ano do Ensino Fundamental ouve falar 
em álgebra, estudando as equações e pergunta: para que servem tantas letras? O estudo tem 
como objetivos principais resgatar e utilizar os conhecimentos sobre as operações aritméticas e 
suas propriedades para compreender e construir estratégias significativas para o cálculo 
algébrico, principalmente a resolução de equações de 1º grau com uma variável. A metodologia 
utilizada compreende analogias com a balança de dois pratos, que tem como base dois recursos: 
as operações inversas e as propriedades das igualdades para a resolução de equações de 1º 
Grau com uma variável. Nesta proposta foi abordada também a história das equações, foram 
estabelecidas relações entre os conhecimentos prévios dos alunos e abordagem de situações 
cotidianas e a resolução de problemas. A implementação do Projeto buscou produzir aprendizado 
por meio de atividades nas quais os alunos participaram ativamente do processo de ensino-
aprendizagem possibilitando a transição do pensamento numérico para o pensamento algébrico. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NILVA ROPELATTO ABREU
Orientador: CARLOS ROPELATTO FERNANDES - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Equações de 1º grau com uma variável: uma questão de equilíbrio.
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e escola
Palavras-chave: Álgebra; Equações de 1º grau; Recursos Didáticos.
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Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem por objetivo principal resgatar e utilizar os 
conhecimentos sobre as operações aritméticas e suas propriedades para compreender e construir 
estratégias significativas para o cálculo algébrico, principalmente a resolução de equações de 1º 
grau com uma variável. Elaboramos esse material didático acreditando que a metodologia a ser 
explorada possa ser uma forma, através de variadas situações abordadas, em que o aluno pense, 
expresse algebricamente e produza significados para os conceitos abstratos encontrados nas 
equações de 1º grau.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NIVALDO FONTANELLA 
Orientador: Francieli Cristina Agostimetto Antunes - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: WEBQUEST e DROPBOX: RECURSO METODOLÓGICO e POSSIBILIDADE DE TROCA 
DE INFORMAÇÕES ENTRE OS PROFESSORES.
Tema: Mídias tecnológicas
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Formação de Professores; Webquest; Dropbox.
Resumo: Em quase todas as profissões o uso de instrumentos tecnológicos é essencial e faz 
muita diferença na qualidade do trabalho e também no tempo demandado para execução de tal 
atividade. Na educação não é diferente, precisamos em pouco tempo, possibilitar ao aluno a 
construção do conhecimento por meio de diferentes metodologias, que permitam e incentivam a 
interação com informações e o compartilhar das descobertas com colegas. Nesse artigo fazemos 
algumas reflexões oriundas de um grupo de estudos realizado com professores de matemática da 
rede pública estadual do Paraná, na cidade de Capitão Leônidas Marques, durante a participação 
no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) no período de 2013 e 2014. Nesse grupo 
de estudos objetivou-se instrumentar os professores sobre a metodologia da WebQuest como 
forma de incentivar o uso da internet na construção de conhecimentos e o programa Dropbox que 
permitiu a interação com informações e o compartilhar das descobertas com colegas, 
possibilitando uma formação continuada. Esta metodologia propiciou contextualizar os conteúdos 
de matemática, tornando-os mais estimulantes para a construção do conhecimento dos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NIVALDO FONTANELLA 
Orientador: Francieli Cristina Agostimetto Antunes - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: WEBQUEST e DROPBOX COMO RECURSO METODOLÓGICO E TROCA DE 
INFORMAÇÕES NO ENSINO DE GEOMETRIA.
Tema: O uso do computador como auxílio ao ensino da matemática
Palavras-chave: Ensino de matemática; formação de professores; webquest; dropbox.
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Resumo: Atualmente as pessoas utilizam os instrumentos tecnológicos no seu dia a dia, como os 
computadores, Internet, mp3, câmeras digitais, celulares, caixas eletrônicos, tablets entre outros. 
Todos os segmentos da sociedade evoluem e se adaptam as novas tecnologias que estão 
disponíveis no mercado, mas quando olhamos para dentro das escolas essa realidade não se 
aplica, ali é bem mais lento o processo de mudança, quase insignificante no decorrer dos anos, e 
isso é devido a vários fatores. Pessoas com formação em determinadas áreas do conhecimento 
têm mais facilidade em utilizar computadores nas suas aulas que outras, mais precisamente a 
internet, como fonte de pesquisa, as TVs PENDRIVE para exibir vídeos ou slides, mas os 
docentes da área de matemática, raramente os utilizam, por vários motivos, entre eles a falta de 
capacitação específica para a área, e o medo de utilizar uma tecnologia diferente da qual eles 
foram formados. Para tanto, torna-se necessário que estes profissionais busquem se aperfeiçoar, 
e utilizem outras metodologias no ensino da matemática, no entanto, não podem se afastar da 
sala de aula para aprenderem ou estudarem e outro agravante nas escolas é a dificuldade de 
juntar os profissionais da mesma área em hora atividade para a troca de experiências ou que se 
estimulem mutuamente a inovar no processo de ensino da matemática. Para tanto, este projeto 
tem o objetivo que vem de encontro com essas necessidades, onde se propõem criar um grupo 
de estudos com os professores da área de matemática da rede pública de Capitão Leônidas 
Marques - PR, com o intuito de apresentar o aplicativo dropbox, como forma de interação virtual 
entre os profissionais e a metodologia da webquest, para permitir o uso da Internet para pesquisa 
de forma direcionada de conteúdos, que em nosso caso será Geometria.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NOELY EVA ALMEIDA 
Orientador: SANDRA MARIA TIEPPO - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Tratamento da informação na coleta, organização e análise de dados estatísticos para 
alunos do 6ª ano do Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: matemática; estatística; ensino; aprendizagem; ensino fundamental
Resumo: Tratamento da informação na coleta, organização e análise de dados estatísticos para 
alunos do 6ª ano do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NOELY EVA ALMEIDA 
Orientador: SANDRA MARIA TIEPPO - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO NA COLETA, ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 
ESTATÍSTICOS PARA ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática; Estatística; Ensino/aprendizagem; História da Estatística.
Resumo: Esta Unidade Didática tem a finalidade de estimular o aluno à observação, 
investigação, levando-o a coletar, descrever, registrar e analisar dados estatísticos. As atividades 
propostas neste material, visam diminuir as dificuldades dos alunos de 6° ano, no que se refere a 
cálculos estatísticos, relacionando a Matemática ao cotidiano. Entretanto, a respeito da sua 
importância para a formação do estudante, o ensino de Estatística em qualquer um dos níveis de 
ensino vem, há tempos, apresentando problemas, sendo responsável por muitas das dificuldades 
enfrentadas pelos alunos em suas atividades curriculares, tornando-se imprescindível que os 
educandos reconheçam a importância da Estatística em várias áreas do conhecimento, 
principalmente com uso crescente de computadores em diversos setores. Esse fato, exige que os 
professores de Matemática apliquem mais noções básicas em sala de aula. O objetivo desta 
produção é justamente sanar de uma forma diferenciada e criativa os problemas enfrentados 
pelos alunos e professores no ensino/aprendizagem deste conteúdo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NORMA APARECIDA CASACOLA 
Orientador: Mario Segio Benedetti Guilhen - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O ENSINO DE NÚMEROS NATURAIS PARA O 6º ANO FUNDAMENTAL POR MEIO DA 
HISTÓRIA DA MATEMÁTICA: Reflexões sobre uma intervenção
Tema: Tendências Metodológicas
Palavras-chave: Tendências metodológicas. História da Matemática. Números Naturais.
Resumo: O campo de estudos deste artigo é o das tendências metodológicas para o ensino de 
Matemática. Como aponta a bibliografia, uma perspectiva histórica da evolução dos conceitos 
matemáticos pode ensejar a compreensão de que ela é uma ciência que passou e passa por um 
processo de (re) elaboração ao longo do tempo, bem como de que se originou da necessidade de 
solução de problemas humanos. Acredita-se que essa visão histórica, contemplada no ensino de 
Números Naturais, contribuiu para “humanizar” a disciplina, aproximando-a dos alunos, 
especialmente daqueles que mostravam sua perplexidade diante de uma matéria cujos conteúdos 
e utilidade constituíam para eles uma incógnita. Relata-se a aplicação de uma Unidade Didática 
sobre Números Naturais para alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental e fazem-se reflexões 
sobre a implementação, realizada no Colégio Estadual João Turin, localizado em São Sebastião 
da Amoreira – PR. Os resultados apontam para o alto potencial da metodologia com História da 
Matemática na manutenção da motivação para o estudo da disciplina, assim como nos resultados 
da aprendizagem.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NORMA APARECIDA CASACOLA 
Orientador: Mario Segio Benedetti Guilhen - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino de Números Naturais para o 6º Ano Fundamental: uma proposta metodológica 
com História da Matemática
Tema: Tendências Metodológicas
Palavras-chave: História da Matemática. Ensino. Números Naturais
Resumo: Esta Unidade Didática para o ensino de Matemática baseia-se em uma perspectiva 
histórica da evolução dos conceitos matemáticos. Procura-se ensejar aos alunos a compreensão 
de que ela é uma ciência que passou e passa por um processo de (re) elaboração ao longo do 
tempo, assim como de que se originou da necessidade da solução de problemas humanos. 
Acredita-se que essa visão histórica, a ser considerada no ensino de Números Naturais, pode 
“humanizar” a disciplina, contribuindo para aproximá-la dos alunos, especialmente daqueles que 
revelam uma atitude negativa diante de uma matéria cujos conteúdos e utilidade constituem para 
eles um enigma. Pretende-se aplicar a Unidade Didática em uma intervenção na realidade 
escolar, durante a qual será feita a coleta de dados, para análise e discussão, a serem 
sistematizadas no Artigo Final do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com o 
objetivo de contribuir para as discussões sobre as potencialidades da História da Matemática 
como alternativa metodológica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NORMA MAFRA 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Algumas alternativas metodológicas para o ensino da multiplicação e divisão voltadas para 
o 6º ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Prática Pedagógica; Metodologia; Operações de 
Multiplicação e Divisão.
Resumo: Este artigo relata a experiência de um trabalho realizado no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Educação do Paraná, desenvolvido com os 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental no período matutino do Colégio Estadual Domingos 
Francisco Zardo, na cidade de Palotina- Pr. Este por sua vez, é de cunho qualitativo com base na 
análise de conteúdo, o que permitiu realizar algumas inferências sobre a forma como os alunos 
lidam com algumas questões de Matemática envolvendo as operações de multiplicação e divisão, 
e, fazer alguns apontamentos na prática pedagógica com o objetivo de superar algumas lacunas 
existentes nessa aprendizagem. Tal investigação levou às observações de que os alunos 
apresentam dificuldades em relação à aprendizagem das operações de multiplicação e divisão, e 
que esta realidade implica rever, entre outros, a prática pedagógica escolhida para o processo de 
construção de conceitos e propriedades destas operações.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: NORMA MAFRA 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Algumas alternativas metodológicas para o ensino da multiplicação e divisão voltadas para 
o 6º ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Prática Pedagógica; Metodologias; Operações de 
Multiplicação e Divisão
Resumo: Em minha experiência como docente, venho observando as dificuldades que os alunos 
do 6º ano do Ensino Fundamental apresentam na aprendizagem das operações de multiplicações 
e divisão. Sendo assim, esta Unidade Didática irá desenvolver metodologias que auxiliam na 
construção do processo e do conceito matemático relacionados a estas operações. A base deste 
trabalho é a análise de conteúdo, relacionada às formas variadas e prazerosas de suprir lacunas 
que estão presentes neste processo de aprendizagem. As atividades serão desenvolvidas com os 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Domingos Francisco Zardo na 
cidade de Palotina – Paraná.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: OLAVO NELSON FERREIRA RIBAS 
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Artes Cênicas na Docência da Matemática
Tema: teatro como instrumento pedagógico aprendizagem da matemática 
Palavras-chave: Teatro. Matemática. Ensino Aprendizagem.
Resumo: O presente artigo consiste na apresentação de uma proposta para o ensino de 
matemática através do Teatro. Visa aproximar a arte de representar como instrumento didático 
pedagógico e não apenas como uma oficina de atividades extracurriculares. A proposta surgiu 
com a intenção de incentivar a participação do aluno do Ensino Fundamental de maneira ativa no 
processo de ensino e aprendizagem da matemática. Através da arte de representar pode-se 
descobrir o desenvolvimento do aluno, tanto no âmbito pessoal como no coletivo. A inserção da 
prática teatral em sala de aula, vai além do aprendizado do conteúdo em estudo, possibilitando 
avanços individuais do aluno no campo social, visto que permite entrosamento entre colegas, 
desenvolve o vocabulário, auxilia no equilíbrio emocional do aluno, ajuda na expressão corporal e 
incentiva a leitura. São incontáveis as vantagens obtidas através do teatro trabalhado em sala de 
aula. As artes cênicas tornam lúdica o ensino da matemática facilitando a interação com o aluno. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: OLAVO NELSON FERREIRA RIBAS 
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Matemática vai ao Teatro
Tema: Metedología de Ensino
Palavras-chave: MATEMÁTICA, TEATRO, ENSINO APRENDIZAGEM
Resumo: Muitos consideram a Matemática como algo pronto, imutável, abstrato e 
desinteressante. Para despertar o interesse nos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Frei Doroteu – Ponta Grossa/Precorremos à magia do teatro. Nosso objetivo é que o 
aluno desperte para o aprendizado da Matemática de forma prazerosa e perceba o significado no 
estudo da matemática. Para isso, organizaremos as turmas em grupos e durante as aulas os 
alunos representarão personagens referentes aos conteúdos que estiverem sendo trabalhados. 
Com esta dinâmica esperamos motivar todos os alunos a discutir e envolver-se com as aulas de 
matemática, além de promover a interação entre os alunos e professor. Acreditamos que as 
reflexões matemáticas a partir das encenações teatrais serão de grande valia, no aprendizado 
dos conteúdos trabalhados e também desenvolvimento da criatividade raciocínio lógico, respeito 
ao próximo e desenvoltura da linguagem materna e matemática no, Fatores importantes para o 
desenvolvimento do ser humano. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: OSMAR ALENCAR CORREA 
Orientador: Gabriele Granada Veleda - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Artigo

Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: uma metodologia para o ensino da Matemática através do 
tema reflorestamento
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Aprendizagem; Reflorestamento
Resumo: No dia a dia em sala de aula são muitas as dificuldades enfrentadas para se efetivar o 
processo de ensino aprendizagem na disciplina de Matemática, principalmente pela falta de 
interesse dos alunos pelos conteúdos matemáticos, portanto, é necessário que o professor faça 
uso de diferentes ferramentas/metodologias para que o ensino aconteça facilitando a 
aprendizagem dos alunos, para que estes se tornem cidadãos responsáveis e conscientes de 
suas obrigações e direitos. Neste projeto utilizamos a metodologia da Modelagem Matemática 
com o tema reflorestamento e o resultado foi positivo, já que ocorreu a participação e desenvolveu 
o interesse dos alunos pelos conteúdos matemáticos, sempre levando em conta o conhecimento 
dos alunos sobre o tema, bem como, os questionamentos levantados pelos por eles para que se 
concretizasse a aprendizagem. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: OSMAR ALENCAR CORREA 
Orientador: Gabriele Granada Veleda - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Modelagem Matemática: uma metodologia para o Ensino da Matemática através do tema 
reflorestamento
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Reflorestamento; Modelagem Matemática; Educação Matemática; Ensino; 
Aprendizagem
Resumo: Nas últimas décadas a preocupação com o ensino e a aprendizagem da Matemática 
tem crescido e surgem iniciativas para organizar mudanças que se tornam necessárias para 
prática docente. A Modelagem Matemática surge como uma metodologia de ensino para explorar 
o estudo de problemas da vida real no ensino da Matemática. Diferentes temas poderiam ser de 
interesse dos alunos, mas a escolha do tema Reflorestamento é justificada pois, a atividade 
madeireira é a principal fonte econômica do município de Bituruna, de modo que todos estão 
envolvidos. A contextualização dos conteúdos no cotidiano é um dos desafios enfrentados pelos 
professores. Espera-se que a relação entre os conteúdos e a realidade desperte no aluno o 
interesse pela Matemática. Sendo assim, buscamos no tema reflorestamento proporcionar aos 
alunos a oportunidade de observar essa relação. De acordo com as DCE (2008), os conteúdos 
propostos devem ser elaborados por meio de tendências metodológicas da Educação 
Matemática, portanto, para a realização deste trabalho, optamos pela Modelagem Matemática, 
entendida como um ambiente de aprendizagem que proporciona oportunidade aos alunos de 
investigar e indagar situações da sua realidade cotidiana. (BARBOSA, 2001). 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: OTAIR BELOTO 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A resolução de problemas como recurso pedagógico para trabalhar as medidas de 
grandezas e suas transformações
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: : Medidas de Grandezas, Recurso Pedagógico, Resolução de Problemas. 
Resumo: Atualmente os alunos têm demonstrado diversas dificuldades no que se refere ao 
conhecimento básico sobre “medidas” e suas transformações. Por isso, o projeto desenvolvido 
pelo professor PDE objetivou minimizar essas dificuldades considerando a Resolução de 
Problemas como recurso pedagógico. Este artigo relata a implementação da Unidade Didático-
Pedagógica elaborada com o objetivo descrito anteriormente. Para isto, iniciamos com uma breve 
discussão sobre a importância resolução de problemas, em seguida, apresentamos um resumo 
teórico acerca de medidas de grandezas e suas transformações para, finalmente, trazer os 
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resultados da implementação pedagógica na escola. Após o término do estudo chegou-se a 
conclusão de que a resolução de problemas enquanto recurso pedagógico pode motivar o aluno 
em seu processo de aprendizagem do conteúdo medidas de grandezas e suas transformações. 
No entanto, faz-se necessário que os alunos tenham pré-requisitos de Matemática básica para 
que essa aprendizagem seja realmente satisfatória.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: OTAIR BELOTO 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Resolução de Problemas como Recurso Pedagógico para a Consolidação dos 
Conhecimentos sobre Grandezas e Medidas 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Medidas de Grandezas; Recurso Pedagógico; Resolução de Problemas.
Resumo: Os alunos têm demonstrado diversas dificuldades no que se refere ao conhecimento 
básico sobre “medidas” e suas transformações. Por isso, propõe-se essa sequência didática para 
tentar amenizar essas dificuldades. A sequência didática apresenta situações-problema e uma 
abordagem teórica sobre as medidas de comprimento, medidas de superfície, medidas de 
volume, medidas de massa, medidas de capacidade e medidas de tempo. A resolução de 
problemas foi eleita como recurso pedagógico porque pode tornar o ensino da Matemática mais 
interessante para o aluno, pois por meio dela, ele pode ser desafiado a buscar soluções e assim, 
consolidar seus conhecimentos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: PAULO LUIS CORDEIRO 
Orientador: Everton Jose Goldoni Estevam - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 
Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: CONCEITOS MATEMÁTICOS NA QUADRA DE BASQUETE: UMA PERSPECTIVA 
INTERDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Tema: Currículo de Matemática
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Currículo; Medidas; Geometria; Esporte
Resumo: O ensino na Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta (ou deveria apresentar) 
características bastante diferentes daquelas do ensino regular, uma vez que precisa estar 
alicerçado em fatos do cotidiano do aluno, nos quais surgem dificuldades, expectativas, desejos e 
propostas relacionadas à aquisição de conhecimento pelos educandos. Os educadores 
matemáticos que trabalham com a EJA devem valorizar as experiências pessoais e culturais de 
seus alunos como fatores extremamente importantes, a fim de tornar o ensino dessa disciplina 
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mais relevante e significativo para os mesmos. Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo 
investigar as potencialidades da quadra de basquete como alternativa interdisciplinar para o 
ensino de conceitos Matemáticos na EJA. Para tanto, optou-se por assumir os pressupostos 
metodológicos da pesquisa-ação, à medida que buscamos unir a pesquisa à ação. A 
pesquisa/intervenção foi desenvolvida em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental da EJA 
de uma escola do interior de Estado do Paraná. Como resultados, percebeu-se que foi possível 
criar um meio de interdisciplinaridade, um espaço fértil para a apropriação de conceitos 
matemáticos, compatíveis com as orientações curriculares e apontamentos de pesquisas no 
campo da EJA.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: PAULO LUIS CORDEIRO 
Orientador: Everton Jose Goldoni Estevam - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 
Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CONCEITOS MATEMÁTICOS NA QUADRA DE BASQUETE: UMA PERSPECTIVA 
INTERDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Tema: CURRÍCULO DE MATEMÁTICA
Palavras-chave: EJA, Ensino de Geometria, Quadra de Basquete, Interdisciplinaridade
Resumo: O ensino na Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta (ou deveria apresentar) 
características bastante diferentes do regular, uma vez que deve estar baseado em fatos, 
dificuldades, expectativa, desejos que surgem no dia-a-dia dos envolvidos no processo 
educacional, assim como nas propostas relacionadas à aquisição do conhecimento. Os 
educadores matemáticos, ao atuarem na formação de pessoas jovens e adultas, devem perceber 
a matemática como uma ciência sócio-historicamente construída e socializar essa concepção com 
os alunos, buscando valorizar as experiências pessoais e culturais dos envolvidos, a fim de tornar 
o ensino dessa disciplina mais relevante e significativo, desmistificando esta ciência. Neste 
contexto, o presente trabalho é uma produção de Material Didático que tem como objetivo 
investigar as potencialidades da quadra de basquete como alternativa interdisciplinar para o 
ensino de conceitos Matemáticos na EJA. Para tanto, optamos por assumir os pressupostos 
metodológicos da pesquisa-ação, uma vez que buscamos unir a pesquisa à ação ou prática. A 
pesquisa/intervenção deverá ser desenvolvida em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental 
da EJA de uma escola do interior de estado do Paraná. Como resultados, espera-se construir, por 
meio da interdisciplinaridade, um espaço fértil para a apropriação de conceitos matemáticos 
compatíveis com as orientações curriculares e apontamentos de pesquisas no campo da EJA.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: PAULO ROBERTO BRITZKE DE MOURA 
Orientador: Francieli Cristina Agostimetto Antunes - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Formação continuada de professores: Possibilidade de ensino por meio de WebQuest
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: WebQuest; Internet; Formação de Professores
Resumo: O presente artigo descreve as ações projetadas e implementadas pelo professor 
participante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) nos anos de 2013 e 2014. com 
algumas reflexões feitas durante e depois da implementação, que consistiu em um curso 
direcionado para formação continuada de professores do Colégio Estadual Monteiro Lobato 
(EFM), tendo como enfoque ensinar os professores a usar a metodologia WebQuest. Sabemos 
que essa ferramenta é uma metodologia que possibilita ao professor, mesmo com pouca 
experiência tecnológica, trabalhar com alunos usando o computador e a internet, tanto em 
pesquisas como na construção do conhecimento, proporcionando ao aluno experiência com o 
mundo virtual em geral pouco explorado por ele no ambiente escolar. A ideia dessa proposta foi 
iniciada por observações feitas pelo autor, percebendo as dificuldades dos professores em 
contemplar no seu plano de trabalho docente (PTD) atividades envolvendo tecnologias e também 
atividades dirigidas na internet. O curso de formação continuada foi pensado de forma a promover 
o trabalho em grupo, possibilitando a aprendizagem colaborativa, permitindo assim uma interação 
entre os professores independente de sua área de atuação, oportunizando conhecer, discutir e 
refletir sobre o processo de ensino e de aprendizagem utilizando ferramentas tecnológicas 
apropriadas e disponíveis no meio virtual de acordo com sua disciplina, fazendo da WebQuest 
uma ferramenta prática e usual.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: PAULO ROBERTO BRITZKE DE MOURA 
Orientador: Francieli Cristina Agostimetto Antunes - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: WebQuest como abordagem metodológica na formação de professores como ferramenta 
na transmissão do conhecimento cientificamente elaborado
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: WebQuest; Metodologia; Formação de Professores
Resumo: A tecnologia educacional WebQuest é uma técnica para aprendizagem que usa a 
internet, permitindo a criação de ambientes de aprendizagem próximos ao modelo ideal. É uma 
importante ferramenta que auxilia o professor, mesmo com pouca formação tecnológica, à 
trabalhar com alunos, usando a mídia na elaboração de trabalhos de pesquisas e no 
aprofundamento dos conteúdos trabalhados em sala de aula. O professor-autor-pesquisador 
precisa ser resgatado e esse projeto tem o objetivo de oferecer oportunidades de investigação 
para que a ferramenta WebQuest possa cotidianamente ser utilizada em suas aulas. Queremos 
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que o professor continue sendo o mediador do processo ensino-aprendizagem, utilizando no seu 
ideário educativo ferramentas tecnológicas de modo inteligente, enriquecendo suas aulas com as 
várias informações e imagens disponíveis para a construção de uma WebQuest, trabalho esse 
que será desenvolvido em grupo de professores. Subsidiam este projeto (ABAR e BARBOSA, 
DEMO, GONZAGA JUNIOR, MERCADO, MORAN, SETTON, MALACARNE e STRIEDER)

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: PAULO SERGIO MYSZKA 
Orientador: Artur Lourival da Fonseca Machado - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: TÓPICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA: DA ESCOLA PARA A VIDA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira; Educação Financeira; Tendências em Educação 
Matemática.
Resumo: Este artigo aborda os resultados de uma proposta metodológica para o ensino de 
Matemática Financeira de forma contextualizada, que teve como objetivo despertar um maior 
interesse dos alunos do 1° ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Santa Clara, nas aulas de 
Matemática e contribuir de forma positiva na formação de cidadãos conscientes em relação ao 
uso do dinheiro. O trabalho teve como base metodológica as tendências da Educação 
Matemática, dando ênfase à Resolução de Problemas e à Modelagem Matemática. Para superar 
as dificuldades e aproximar os conceitos de Matemática Financeira à realidade dos alunos, foram 
utilizados recortes de notícias impressas e analisados nos moldes da Modelagem Matemática e 
resolução de problemas referente ao tema estudado. Além dos conceitos tradicionais de 
Matemática Financeira foram abordadas questões que levaram os educandos a uma reflexão 
sobre a prática do consumo consciente e o planejamento financeiro. Na tentativa de conseguir 
uma conscientização em relação ao consumo, o trabalho teve também como pauta o orçamento 
doméstico e a análise das formas de parcelamento utilizadas pelo comércio em geral. Durante o 
desenvolvimento de todas as atividades, foram proporcionados momentos de discussão, onde os 
alunos puderam opinar sobre as atividades propostas e também sugerir outras. Com as atividades 
propostas pelo professor e com outras questões levantadas pelos alunos, este trabalho contribuiu 
no processo de aprendizagem, onde os alunos apresentaram-se motivados a compreender a 
importância dos conteúdos de Matemática Financeira e a fazer uma relação dos conteúdos 
abordados com problemas reais. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: PAULO SERGIO MYSZKA 
Orientador: Artur Lourival da Fonseca Machado - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: TÓPICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA: DA ESCOLA PARA A VIDA
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira; Educação Financeira; Tendências em Educação 
Matemática.
Resumo: Apresenta-se uma proposta metodológica para o ensino de Matemática Financeira de 
forma contextualizada, a fim de despertar um maior interesse dos alunos do 1° ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Santa Clara, nas aulas de Matemática e contribuir de forma positiva na 
formação de cidadãos conscientes em relação ao uso do dinheiro. O trabalho terá como base 
metodológica as tendências da Educação Matemática, dando ênfase à Resolução de Problemas e 
à Modelagem Matemática. Além dos conceitos tradicionais de Matemática Financeira serão 
abordadas questões que levem os educandos a uma reflexão sobre a prática do consumo 
consciente e o planejamento financeiro. Na tentativa de conseguir uma conscientização em 
relação ao consumo, o trabalho terá também como pauta o orçamento doméstico e a análise das 
formas de parcelamentos utilizadas pelo comércio em geral. Durante o desenvolvimento de todas 
as atividades, serão proporcionados momentos de discussões, onde os alunos poderão opinar 
sobre as atividades propostas e também sugerir outras. Com as atividades propostas pelo 
professor e com outras questões levantadas pelos alunos, espera-se com esse trabalho contribuir 
de forma significativa no processo de aprendizagem e que os alunos compreendam a importância 
dos conteúdos de Matemática Financeira para sua formação. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: PAULO SERGIO SCHEMBERGER 
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A UNIDADE DE MEDIDA DE COMPRIMENTO – O METRO – COMO POSSIBILIDADE DE 
ACESSO AO ALUNO DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL AO CONHECIMENTO 
MATEMÁTICO, ALCANÇANDO SUA CIDADANIA
Tema: Pesquisas em Educação - Matemática e Escola
Palavras-chave: Construção de conceitos; Medida; Ensino-Aprendizagem
Resumo: O objetivo dessa pesquisa foi desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas sobre as 
Unidades de Grandezas e Medida de Comprimento - o metro, em duas turmas do 6º ano de uma 
escola da rede pública de ensino, no município de Ponta Grossa. Nessa perspectiva decidiu-se 
desenvolver este projeto em virtude das dificuldades apresentadas por alunos do Ensino Médio, 
pois quando é trabalhado o conteúdo: dilatação térmica nos sólidos, na física, distância entre dois 
pontos, na matemática, entre outros, os alunos do ensino médio não possuem conhecimentos 
necessários sobre a unidade de comprimento para a resolução das atividades propostas. A falta 
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dessa aprendizagem no Ensino Fundamental, dos conceitos matemáticos mais complexos e 
abstratos relacionados à medida de comprimento está associada à fase operatório concreto, pois 
nem todos os alunos do 6º ano possuem condições necessárias para abstrações, segundo Jean 
Piaget. Desse modo, faz-se necessário criar, elaborar e implementar práticas pedagógicas 
diferenciadas, ou seja, de forma lúdica, trabalhar com materiais concretos para que o aluno 
apreenda de forma significativa esses conceitos utilizando as estruturas multiplicativas. A 
sequência didática proposta e experimentada confirmou que é possível promover a compreensão 
do conceito de medida no 6º ano do Ensino Fundamental onde esteja inserido o cotidiano dos 
alunos, pois toda a proposta foi elaborada a partir de situações reais. Enfim, é possível promover 
a compreensão dos conceitos de comprimento envolvendo o dia-a-dia dos alunos para que ele 
possa utilizar esses conceitos compreendidos em sua vida.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: PAULO SERGIO SCHEMBERGER 
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Unidade de Medida de Comprimento - o Metro - Como possibilidade de acesso ao aluno 
do 6º ano do ensino fundamental ao conhecimento matemático, alcançando sua cidadania.
Tema: Pesquisas em Educação - Matemática e Escola
Palavras-chave: Construção de conceitos; Medida; Ensino-Aprendizagemo
Resumo: A proposta didática tem por objetivo desenvolver atividades que auxiliem na construção 
do conceito da medida de comprimento, o metro. O tema grandezas e medidas é um dos 
assuntos do 6º ano do ensino fundamental, onde será aplicada a sequência didática, por isso 
quando da construção da mesma busquei elaborar práticas pedagógicas diferencidas, ou seja, 
trabalhar com objetos manuseáveis que permitem aos alunos a possibilidade no envolvimento de 
atividades nas quais deverão estimular a elaborarem estratégias próprias de medição, 
considerando o cotidiano dos alunos. O encaminhamento metodológico é da problematização. A 
fundamentação para elaboração da proposta levou em consideração os estudos de Lorenzato, 
que defende \"...para alcançar a abstração é preciso começar pelo concreto...\" e os pressupostos 
teóricos de Jean Piaget. Acredita-se também que sua aplicação contribuíra para atitudes mais 
reflexivas dos alunos relacionados à medida de comprimento, o metro. Para auxiliar no 
aprendizado da conversão das unidades de medida de comprimento o objetivo da proposta é que 
os alunos não precisem decorar ou memorizar nenhuma fórmula, mas sim de forma lógica 
recorrer à proporcionalidade. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: PEDRO WALUS 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: SOFTWARES EDUCACIONAIS DE JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Softwares educativos; Jogos. Aprendizagem; Matemática.
Resumo: Observando que as tecnologias a cada dia estão mais presentes na vida das pessoas, 
pretende-se implementar este projeto visando unir o conteúdo obrigatório da escola com a 
utilização de jogos matemáticos através do computador. Para tal, propõe-se atividades de 
matemática utilizando os softwares de jogos que permitam ao aluno a compreensão de conteúdos 
estudados. Trabalharemos os conteúdos em sala de aula e posteriormente no laboratório de 
informática, utilizando os softwares de jogos disponíveis na internet e com a possibilidade de 
desenvolver um jogo que favoreça o estudo do conteúdo trabalhado. O projeto dará oportunidade 
aos alunos de manusear o computador, haja visto que a maioria deles não tem acesso a essa 
tecnologia em suas casas. É importante que o jogo selecionado seja adequado aos objetivos 
traçados para o trabalho com a Matemática e que os alunos possam discutir as dúvidas e as 
descobertas que vão fazendo enquanto jogam. Este projeto será fundamentado nos trabalhos de 
John Dewey e Celestin Freinet que usa a pedagogia de comunicação utilizando uma velha 
imprensa, associado aos estudos de João da Ponte referentes à investigação de que o aluno 
sabe pela sua bagagem de conhecimento. Também faz referências a estudos de Helena Noronha 
Cury, a qual se refere ao uso do “erro” como uma ferramenta para aprendizagem. Proporciona 
também uma reflexão a respeito das dificuldades dos professores em relação ao uso do 
computador, objeto de estudo dos autores Borba e Penteado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: PEDRO WALUS 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: SOFTWARES EDUCACIONAIS DE JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação matemática; didática; jogos.
Resumo: Observando que as tecnologias a cada dia estão mais presentes na vida das pessoas, 
pretende-se implementar este projeto visando unir o conteúdo obrigatório da escola com a 
utilização de jogos matemáticos através do computador. Para tal, propõe-se atividades de 
matemática utilizando os softwares de jogos que permitam ao aluno a compreensão de conteúdos 
estudados. Trabalharemos os conteúdos em sala de aula e posteriormente no laboratório de 
informática, utilizando os softwares de jogos disponíveis na internet e com a possibilidade de 
desenvolver um jogo que favoreça o estudo do conteúdo trabalhado. O projeto dará oportunidade 
aos alunos de manusear o computador, haja visto que a maioria deles não tem acesso a essa 
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tecnologia em suas casas. É importante que o jogo selecionado seja adequado aos objetivos 
traçados para o trabalho com a Matemática e que os alunos possam discutir as dúvidas e as 
descobertas que vão fazendo enquanto jogam. Este projeto será fundamentado nos trabalhos de 
John Dewey e Celestin Freinet que usa a pedagogia de comunicação utilizando uma velha 
imprensa, associado aos estudos de João da Ponte referentes à investigação de que o aluno 
sabe pela sua bagagem de conhecimento. Também faz referências a estudos de Helena Noronha 
Cury, a qual se refere ao uso do “erro” como uma ferramenta para aprendizagem. Proporciona 
também uma reflexão a respeito das dificuldades dos professores em relação ao uso do 
computador, objeto de estudo dos autores Borba e Penteado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: POLINE MIOTTO GALIOTTO
Orientador: Andre Vicente - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Contexto da Educação de Jovens e Adultos e a Matemática Financeira
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Histórico; Matemática Financeira.
Resumo: Neste trabalho apresentamos um breve relato das atividades desenvolvidas pela autora 
durante a implementação do projeto de intervenção pedagógica. As atividades, destinadas aos 
alunos da Educação de Jovens e Adultos , abordam conteúdos de Matemática Financeira com 
exercícios contextualizados à realidade dos discentes. Além disso, o texto apresenta uma revisão 
histórica das legislações envolvendo a Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Organizamos o 
trabalho da seguinte forma: Na sessão 1 apresentamos uma introdução, na sessão 2 a 
contextualização histórica , na sessão 3 uma descrição da pratica educativa na EJA, na sessão 4 
um breve relato sobre a matemática financeira na educação e finalmente na sessão 5 uma 
descrição da implementação do projeto na escola.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: POLINE MIOTTO GALIOTTO
Orientador: Andre Vicente - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Contexto da Educação de Jovens e Adultos e a Matemática Financeira
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Porcentagem; Juro Simples; Juro Composto
Resumo: Resumo: A elaboração da produção didática pedagógica fundamentada no projeto de 
intervenção será implementado no CEEBJA contemplando metodologia específica aos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos, onde o debate norteará a prática educativa; o ponto de partida 
para o desenvolvimento do conteúdo será a sondagem dos prévios conhecimentos que os alunos 
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possuem sobre a questão financeira tais como porcentagem seguindo de juros simples e 
compostos. Objetiva-se elaborar uma apostila sobre matemática financeira envolvendo 
porcentagem, juros simples e compostos aos alunos do ensino médio tanto no atendimento 
coletivo quanto no individual, para que os conteúdos mediados pelo professor sejam um 
emancipador em resoluções financeiras nas situações cotidianas e previdenciárias. No 
atendimento coletivo a prática envolvida no processo ensino-aprendizagem terá a práxis na 
pedagogia de Paulo Freire possibilitando os alunos serem parte integrante do processo de 
aprendizagem, respeitando o tempo de assimilação de cada um. Serão atribuídas as atividades 
elaboradas nesta produção didático pedagógica e a resolução terá mediação do professor. Ao 
atendimento individual será entregue o material de implementação aos alunos inseridos no 
conteúdo matemática financeira do ensino médio. O professor mediará o aprendizado conforme 
as indagações dos alunos sobre as atividades propostas. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RAFAELA SOUZA 
Orientador: Jose Trobia - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS E CONCRETOS NA RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS DE GEOMETRIA “A MATEMÁTICA DOBRÁVEL E ARTÍSTICA”
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Materiais manipuláveis; Resoluções de problemas; Dificuldades.
Resumo: Este artigo propõe alternativas de buscar diferentes formas para a resolução de 
situações problemas envolvendo a Geometria, apresentando uma pesquisa de aplicação do 
Origami, do Tangram e do Papel Quadriculado, tendo como objetivos, trazer um ensino mais 
criativo e significativo na Matemática. Este trabalho tem por objetivo ajudar nas dificuldades que, a 
maioria dos jovens e adultos que frequentam a EJA – Educação de Jovens e Adultos enfrentam 
no momento de realizar algumas situações problemas simples do cotidiano. Os resultados obtidos 
foram satisfatórios, pois verificou-se que o Origami, o Tangram e o Papel Quadriculado 
contribuíram no desenvolvimento do processo educativo da Geometria. Ao final da pesquisa 
constatou-se que os materiais manipuláveis na Matemática exploram o potencial de cada aluno, 
despertando um olhar mais crítico em relação à disciplina de Matemática. Portanto, é fundamental 
que o Professor, inove e crie novas metodologias, motivando os alunos da EJA de uma maneira 
dinâmica e criativa, tornando o conteúdo atraente para esses alunos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RAFAELA SOUZA 
Orientador: Jose Trobia - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Matemática Dobrável e Artística
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria; Materiais Manipuláveis; Metodologia de Ensino; Ensino de 
Matemática; Educação de Jovens e Adultos.
Resumo: Dificuldades em resolver problemas matemáticos é um tema geral em todas as Escolas. 
Na EJA – Educação de Jovens e Adultos é mais difícil, pois termos alunos com idades avançadas 
e muito tempo afastados da Escola. Diante disso, este trabalho ajudará esses alunos a 
compreender e resolver problemas matemáticos referentes ao cotidiano de maneira divertida e 
concreta, mostrando que a Arte aliada a Matemática, possibilitará à compreensão de conteúdos 
da Geometria, estimulando o raciocínio lógico e principalmente a organização. Pelas experiências 
vividas na EJA, foi possível identificar alunos com grandes dificuldades em interpretar alguns 
problemas matemáticos relacionados com a Geometria. Faz-se necessário, portanto trabalhar 
com materiais manipuláveis e concretos como Tangram, Origami e Papel Quadriculado com o 
intuito de mostrar, comprovar e levar o aluno a observar a facilidade em interpretar os problemas 
matemáticos. A Metodologia será trabalhar com a prática desses materiais, individualmente e em 
pequenos grupos e da avaliação contínua. Esse processo ocorre com a colaboração e 
cooperação de professores da área e dos próprios alunos. Pode-se apontar como resultados 
preliminares, avanços dos alunos no que diz respeito ao nível de compreensão e interpretação 
dos problemas matemáticos. Lorenzato (2006, p. 21) defende a ideia que o Material Concreto 
“pode ser um excelente catalizador para o aluno construir o seu saber matemático”. Este projeto 
pretende mostrar aos docentes e também aos alunos da EJA que os materiais manipuláveis e 
concretos facilitam a aprendizagem, uma vez que são elementos que auxiliam e ajudam na 
compreensão e contextualização de alguns conteúdos da matemática. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: REGIANE APARECIDA NUNES DE SIQUEIRA 
Orientador: Jose Danilo Szezech Junior - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Aprender Matemática Jogando
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Tendências Metodológicas em Educação Matemática; 
Jogos Matemáticos.
Resumo: Este trabalho tem como objeto de estudo as principais Tendências Metodológicas em 
Educação Matemática da atualidade e sua aplicação objetivando aprimorar o ensino e a 
aprendizagem em sala de aula, presentes nas diretrizes curriculares de Matemática, ampliadas 
com a inclusão dos Jogos para uma abordagem pedagógica que se adapte a esta realidade 
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tecnológica. Será enfatizado como recurso didático os Jogos Matemáticos nas séries finais do 
Ensino Fundamental. Os Jogos Matemáticos são de fundamental importância para a Educação 
Matemática. Por meio dos Jogos Matemáticos é possível tornar

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: REGIANE APARECIDA NUNES DE SIQUEIRA 
Orientador: Jose Danilo Szezech Junior - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aprender Matemática Jogando
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Tendências Metodológicas em Educação Matemática; 
Jogos Matemáticos.
Resumo: Este trabalho tem como objeto de estudo as principais Tendências Metodológicas em 
Educação Matemática da atualidade e sua aplicação objetivando aprimorar o ensino e a 
aprendizagem em sala de aula, presentes nas diretrizes curriculares de Matemática, ampliadas 
com a inclusão dos Jogos para uma abordagem pedagógica que se adapte a esta realidade 
tecnológica. Será enfatizado como recurso didático os Jogos Matemáticos nas séries finais do 
Ensino Fundamental. Os Jogos Matemáticos são de fundamental importância para a Educação 
Matemática. Por meio dos Jogos Matemáticos é possível tornar as atividades escolares mais 
atraentes e ainda estimular o raciocínio lógico dos alunos. Contudo, é necessário que o uso dos 
Jogos Matemáticos tenha objetivos bem definidos pelos professores. Embora o trabalho com 
Jogos Matemáticos possa ser utilizado em qualquer momento, deve-se ter definido a forma e o 
tipo de jogo apropriado para o momento. Neste trabalho será proposto a construção de um Jogo 
Matemático, bem como a aplicação dos mesmo para o ensino de equações do 2º grau nas séries 
finais do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: REINALDO ALVES SOUTO 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA.
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Álgebra; Expressões algébricas; Equações do 1º grau; Leitura e interpretação 
de textos nas aulas de Matemática; Educação Matemática.
Resumo: O presente artigo discute a leitura e a interpretação de textos como metodologia para 
subsidiar o ensino e a aprendizagem de diversas áreas do conhecimento, em particular de 
Matemática. Além de apresentar o resultado do projeto de pesquisa e da implementação de uma 
unidade didática na qual constam sugestões de atividades à cotidianidade de sala de aula, este 
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artigo objetiva, também, socializar a discussão e compartilhar os resultados dos estudos 
desenvolvidos no GTR- Grupo de Trabalho em Rede - composto por docentes dos Anos Finais do 
Ensino Fundamental durante um ano, conforme previsto pelo Programa de Desenvolvimento 
Educacional ─ PDE, da Secretaria Estadual de Educação do Paraná ─ SEED. Nesse trabalho, 
procurou-se destacar e fundamentar teoricamente a importância da leitura e da interpretação nas 
aulas de Matemática como estratégia metodológica para o ensino e a aprendizagem do conteúdo 
algébrico, em particular, das “expressões algébricas e das equações do 1º grau”. As atividades 
foram elaboradas e adaptadas aos textos de forma contextualizada e, em conformidade com as 
Diretrizes Curriculares de Matemática do Estado do Paraná, visando contribuir com a formação do 
aluno enquanto cidadão que lê e interpreta em qualquer área do conhecimento, em especial na 
Matemática. Assumindo o pressuposto de que a leitura e a interpretação são fundamentais nos 
processos de ensinar e aprender, o encaminhamento das atividades foi voltado à leitura e 
interpretação de diversos textos, para que o docente pudesse compreender que é possível 
desenvolver um trabalho envolvendo a leitura e a Matemática simultaneamente.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: REINALDO ALVES SOUTO 
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Leitura e interpretação de textos como elementos facilitadores à aprendizagem de 
expressões e equações algébricas
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Álgebra; Expressões algébricas; Equações do 1º grau; Leitura e interpretação 
de textos nas aulas de Matemática.
Resumo: A presente produção é um material didático-pedagógico que se destina a uma 
intervenção pedagógica e, é direcionado aos alunos do 9.º ano do Ensino Fundamental que 
frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal ─ 
EFMP de Maringá e, pretende oferecer a esses alunos, que apresentam defasagem na 
aprendizagem dos conteúdos matemáticos, um ensino de álgebra: “Expressões e Equações do 
primeiro grau”, tendo como estratégia metodológica a Leitura e a Interpretação de textos. Assim, 
essa produção visa contribuir, ainda, com a formação do aluno enquanto cidadão que lê e 
interpreta em qualquer área do conhecimento, em especial na Matemática, partindo do 
pressuposto que a leitura e a interpretação são fundamentais nos processos de ensinar e 
aprender esta disciplina. Para isso, ela apresenta uma sequência de atividades, com o objetivo de 
possibilitar ao aluno perceber a sua cotidianidade e correlacioná-la com as expressões e 
equações do 1º grau. Para a realização das atividades de leitura e interpretação de textos 
relacionados aos conteúdos supracitados, será seguido um roteiro e, em cada atividade 
desenvolvida, será registrado o conhecimento científico adquirido pelos educandos, suas 
discussões e suas ideias, compondo um portfólio.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RENATA ALVES COSTA 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A Geometria Plana dos estádios de futebol
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemàtica
Palavras-chave: Geometria plana; contextualização; estádio de futebol
Resumo: A Geometria é um componente curricular essencial ensinado nas escolas de educação 
básica do estado do Paraná, bem como na maioria dos demais estados. Ela ajuda a desenvolver 
um olhar crítico para a sociedade, sendo muito aplicada na prática de diferentes atividades 
humanas: engenharia, agricultura, pecuária, comércio, artes, entre outros. Por esta razão este 
artigo aborda a preocupação do docente em experimentar alternativas de trabalho que permita 
estimular o ensino e a aprendizagem de Geometria por meio de novas estratégias, objetivando 
promover um aprendizado diferenciado e relevante no ensino dos conceitos de área e perímetro 
de figuras planas, tendo em vista que a maioria das vezes essa temática é trabalhada muito 
superficialmente no contexto escolar, dando maior atenção às fórmulas com aplicação direta, sem 
uma contextualização e significação das mesmas, o que geralmente dificulta a aprendizagem dos 
discentes. O foco principal do trabalho é despertar o interesse dos educandos pelo conhecimento 
geométrico e desenvolver e melhorar habilidades matemáticas relacionadas a situações do dia-a-
dia. As estratégias de ação incluíram o uso de laboratório, vídeos e materiais manipuláveis, 
construindo os conceitos necessários para realização e construção de uma maquete de um 
estádio de futebol, assim como o cálculo do número de torcedores. Participaram como sujeitos 
deste trabalho alunos do 6ºano do Colégio Estadual Dr. Generoso Marques - Pr. Constatou-se 
motivação, empenho e resultados satisfatórios, tornando o ensino da Geometria relacionada a um 
esporte mais expressivo do que o ensino tradicional. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RENATA ALVES COSTA 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Geometria Plana dos estádios de futebol
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria plana; contextualização; estádio de futebol
Resumo: Nas aulas de matemática, de modo geral, se dá maior ênfase para o ensino da álgebra, 
fazendo com que o estudo da Geometria, seja pouco desenvolvido. Este tratamento inadequado 
em relação aos conceitos geométricos podem causar sérios prejuízos à formação dos educandos. 
Assim, esta Unidade Didática visa melhorar a qualidade da aprendizagem, propondo ações 
pedagógicas para levar os alunos a relacionar os conteúdos geométricos com situações do seu 
cotidiano, utilizando também materiais manipulativos e que, por meio dessas atividades efetivem 
sua aprendizagem, alcançando sua formação integral.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RENATO MARTINS
Orientador: Eliandro Rodrigues Cirilo - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: PIPAS: GEOMETRIA AS EXPERIÊNCIAS COM UM GRUPO DE ALUNOS
Tema: Tendencias Metodológicas Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática. Geometria. Pipas. Modelagem. Brincadeira
Resumo: RESUMO Este artigo teve o objetivo de apresentar um estudo sobre Pipas: geometria 
as experiências com um grupo de alunos, que serão despertados no sentido da aprendizagem de 
matemática através de brincadeiras com os alunos em sala de aula e no ambiente externo da 
escola. A metodologia aplicada na elaboração deste artigo, foi a da pesquisa bibliográfica, 
utilizando-se de uma literatura que trata dos conteúdos propostos, que depois de selecionada, foi 
lida, citada e analisada, seguida de um complemento prático desenvolvido em sala de aula e no 
pátio da escola através de uma atividade de modelagem em Matemática, tendo como núcleo a 
Geometria e seu uso no cotidiano em um número de atividades sobre o conteúdo da produção de 
Pipas, utilizando da prática que parte da brincadeira para a realidade colocada em evidência no 
ensino-aprendizagem, bem como na prática profissional, Serão também, realizadas leituras sobre 
o tema como forma de pesquisa bibliográficas contidas no referencial teórico e o debate em sala 
de aula. Justifica-se a escolha deste tema para elaborar e em seguida um projeto de pesquisa 
que atenda as exigências do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), de 
responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação (SEED/PR). 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RENATO MARTINS
Orientador: Eliandro Rodrigues Cirilo - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Pipas: Geometria - uma experiência com um grupo de alunos
Tema: Tendencias Metodológicas Educação Matemática
Palavras-chave: Pipas; Geometria; Matemática; Brinquedos.
Resumo: A presente unidade didática, tem por finalidade buscar uma nova metodologia de ensino 
que auxilie os afazeres do docente em sua classe. O objetivo consiste em explorar os conteúdos 
de área, perímetro e correlatos abordados na disciplina de matemática do 6º ano, visando 
articular conjectura e técnica. Sendo assim, pretende-se com esta investigação trabalhar a 
essência da geometria, por meio da construção de pipas, como tática de instrução de 
aprendizagem contextualizando a matemática. A finalidade é que o aluno adquira mais 
conhecimento para a construção de seu saber, que o mesmo possa aumentar suas habilidades e 
competências em decodificar conceitos. Desta forma, o saber torna-se mais significativo e 
interessante, valorizando o aluno na sociedade.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RITA DE CASSIA ALBONICO DE BOVI
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O software GeoGebra aplicado ao estudo dos Triângulos.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: GeoGebra. Ferramenta Pedagógica. Geometria. Ensino-Aprendizagem.
Resumo: Este trabalho que ora é apresentado vem ao encontro da angústia de muitos 
professores da área de Matemática que buscam, incansavelmente, novas metodologias para o 
ensino dessa disciplina que, na maioria das vezes, é vista como difícil e inacessível por muitos 
dos nossos alunos. Diante disso, o professor não pode ser um mero transmissor de informações, 
mas um mediador, um companheiro do aluno, estimulando-o a buscar, a analisar e a interpretar 
de forma crítica as informações colhidas nos diversos meios de comunicação, e com isso, 
procurando introduzir recursos tecnológicos para facilitar a prática em sala de aula e/ou mesmo 
oportunizar a exploração desses recursos. Nessa perspectiva, este trabalho foi desenvolvido 
fazendo uso das tecnologias no Ensino Fundamental, onde o software GeoGebra ocupou um 
papel preponderante, tornando, deste modo, o estudo dos triângulos no 8º ano algo atraente, 
promovendo também a integração do estudante com as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação aplicadas à Educação Matemática. Sobressaiu nisto o software GeoGebra, o qual 
permite trabalhar com Geometria de forma dinâmica e visual, já que o mesmo possibilita o 
movimento das mais variadas formas geométricas, facilitando a compreensão dos educandos, 
levando-os assim ao interesse pelo assunto, e ainda, tornando as aulas mais atrativas e com 
possibilidade de atingir a maioria dos objetivos propostos pelo processo de ensino e de 
aprendizagem da Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RITA DE CASSIA ALBONICO DE BOVI
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O software GeoGebra aplicado ao estudo dos Triângulos.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Software GeoGebra; tecnologias; triângulos e geometria.
Resumo: O trabalho que ora apresento como Projeto de Intervenção Pedagógica vem de 
encontro a angústia de muitos professores da área de Matemática, que buscam incansavelmente 
novas metodologias para o ensino dessa disciplina que, na maioria das vezes, é vista como difícil 
e inacessível por muitos de nossos alunos. Assim, o referido projeto se reportará ao uso das 
tecnologias no Ensino Fundamental, onde o software GeoGebra ocupará um papel de mediador 
para tornar o estudo dos triângulos no 8º ano algo atraente, promovendo também a integração do 
estudante com as tecnologias da informática aplicadas à educação matemática. Ressalto que o 
uso do software GeoGebra permite trabalhar a Geometria de forma dinâmica e visual, já que o 
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mesmo possibilita o movimento das mais variadas formas geométricas, facilitando a compreensão 
dos educandos, levando-os ao interesse pelo assunto, e ainda, tornando as aulas mais atrativas e 
com possibilidade de atingir a maioria dos objetivos propostos de ensino e de aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RITA DE CASSIA GARCIA DE BRITO 
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O Processo Multiplicativo no 6º ano do Ensino Fundamental em uma Trajetória Hipotética 
de Aprendizagem.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática. Trajetória Hipotética de Aprendizagem. Resolução de 
Problemas. Tarefas. 
Resumo: Este artigo apresenta resultados de um projeto de intervenção pedagógica 
desenvolvido no Colégio Estadual Arthur de Azevedo, na cidade de São João do Ivaí-PR, com 
alunos do 6° ano do Ensino Fundamental, a respeito do processo multiplicativo. O mesmo teve a 
intenção de investigar o conhecimento do aluno e as estratégias por eles utilizadas valorizando 
sempre suas iniciativas, enfatizando assim, a Resolução de Problemas. As tarefas foram 
propostas por meio de uma THA (Trajetória Hipotética de Aprendizagem) a qual valorizou a 
importância do planejamento do professor e suas intervenções, observando as dificuldades do 
estudante e do professor na aplicação de tal estratégia, na leitura e da autonomia do estudante. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RITA DE CASSIA GARCIA DE BRITO 
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Processo Multiplicativo no 6º ano do Ensino Fundamental em uma Trajetória Hipotética 
de Aprendizagem.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática. Trajetória Hipotética de Aprendizagem. Resolução de 
Problemas. Tarefas. 
Resumo: Esta unidade Didática apresentará uma Trajetória Hipotética de Aprendizagem (THA), 
destinada a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, com a intenção de investigar o que 
conhecem a respeito do processo multiplicativo, utilizando a estratégia de Resolução de 
Problemas com tarefas que oportunizem momentos de reflexão. Cabe ao professor orientar os 
alunos para que encontrem formas de solucionar as tarefas de maneira simples ou até mesmo 
informal, valorizando suas iniciativas, o que sabem, construindo novos conhecimentos. Por meio 
da THA, busca-se obter informações a respeito dos processos de ensino e aprendizagem dos 
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alunos, possibilitando a tomada de decisões, refletindo sobre suas estratégias na execução de 
tarefas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROBERTO APARECIDO DE GOES 
Orientador: Fabio Alexandre Borges - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: O consumo sustentável de energia elétrica no ensino de funções por meio da Modelagem 
Matemática
Tema: Tendências Metodológicas para o ensino de Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Sustentabilidade; Funções.
Resumo: Para que possamos formar indivíduos críticos e mudar atitudes e comportamentos faz 
necessária uma conscientização para que tais atitudes sejam revistas. Este estudo visou 
relacionar o cotidiano do aluno com a Matemática. Tendo em vista que muitos alunos não vêem 
uma relação da disciplina com o seu dia-a-dia, propôs-se intervenção pedagógica visando 
conscientizar o consumo de energia elétrica e a criticidade do nosso educando utilizando como 
metodologia a Modelagem Matemática a qual está fundamentada nas DCEs de Matemática do 
Estado do Paraná. O público alvo foram os alunos do 1º ano do Ensino Médio, disciplina de 
matemática, da Escola Estadual General Carneiro - EFMP de Roncador – Núcleo de Campo 
Mourão - Pr. Foram trabalhados conceitos de sustentabilidade e consumo sustentável de energia 
elétrica relacionados ao conteúdo de funções. As atividades foram desenvolvidas utilizando 
diversos recursos didáticos como: questionários, vídeos, filmes, pesquisas, debates, construção 
de tabelas e gráficos, jogos, laboratório de informática, confecção de cartazes e palestra com um 
representante da Copel. Acredita-se que os educandos se conscientizaram das mudanças 
necessárias no estilo de vida para a preservação do ambiente além de relacionar conteúdos 
matemáticos no cotidiano

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROBERTO APARECIDO DE GOES 
Orientador: Fabio Alexandre Borges - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O consumo sustentável de energia elétrica no ensino de funções por meio da Modelagem 
Matemática
Tema: Tendências Metodológicas para o ensino de Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Sustentabilidade; Funções.
Resumo: A presente Unidade Didática é uma proposta de trabalho de uma abordagem utilizando 
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a Modelagem Matemática como metodologia de ensino sobre o conceito Função Afim, com a 
temática “O uso da estratégia de Modelagem Matemática no ensino de funções”. A proposta é 
voltada para atividades a serem aplicadas no 1º ano do Ensino Médio. O projeto do qual se 
originou relaciona o tema consumo sustentável de energia elétrica com o conceito Função, 
partindo do problema: Qual o potencial de contribuição no aprendizado de funções da inserção de 
atividades matemáticas que abordem o consumo consciente de energia elétrica? Para a 
implementação, estão previstas 32 horas/aula, que deverão ocorrer em 2014.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROBSON MOREIRA LUCAS MACHADO 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Aplicações da Matemática Financeira no Ensino Médio Com a Utilização do BrOffice Calc 
Para Professores de Matemática da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Matemática Financeira; Ensino Médio; BrOffice Calc.
Resumo: O artigo é resultado do curso realizado com o software BrOffice Calc para professores 
de matemática da rede pública estadual de ensino do Paraná. Desenvolvido durante o PDE 2013, 
o curso apontou o Calc como apoio para o ensino da Matemática Financeira no Ensino Médio. 
Foram contemplados os conceitos de juros, capitalização e amortização de dívidas, e ainda, como 
montar as funções da planilha eletrônica e configurações gerais do programa. O grande desafio 
foi mostrar aos professores a Matemática Financeira como protagonista principal do PTD . Na 
elaboração do Material Didático, o professor PDE buscou fontes de pesquisa junto aos colégios, 
cuja análise resultou no Caderno Temático, utilizado na Implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, por meio de cursos presenciais. No final, percebeu-se o grande interesse dos 
cursistas pela temática, face ao que foi trabalhado. As contribuições, produzidas nestes 
momentos da implementação, foram utilizadas para enriquecer o presente artigo. No GTR , os 
professores conheceram e partilharam conhecimentos e práticas pedagógicas acerca do tema.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROBSON MOREIRA LUCAS MACHADO 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aplicações da Matemática Financeira no Ensino Médio Com a Utilização do BrOffice Calc 
Para Professores de Matemática da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira; Ensino Médio; BrOffice Calc.
Resumo: Utilizaremos o BrOffice Calc como ferramenta de apoio para os professores de 
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matemática da rede pública estadual do Paraná que buscam outras alternativas de mostrar a 
Matemática Financeira do dia a dia para alunos do Ensino Médio. Alguns fatores devem ser 
observados na Matemática Financeira do Ensino Médio: o pouco conteúdo disponível nos livros 
didáticos, o esquecimento nos currículos escolares e o trabalho em sala de aula apenas com 
conceitos básicos de juros simples e compostos, deixando de lado a possibilidade de estabelecer 
entre os jovens uma relação saudável com as finanças desde cedo. Pretende-se com esse 
material, contemplar os conceitos de juros de financiamentos e empréstimos, capitalização e 
amortização de dívidas, e ainda, mostrar como montar as funções do BrOffice Calc, configurar 
células, planilhas e fórmulas para uma melhor apresentação das tabelas e gráficos nas aulas 
propostas pelos professores.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSALIRE TEREZINHA DA SILVA 
Orientador: Marcia Maioli - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: AS CONTRIBUIÇÕES DE VAN HIELE NA ELABORAÇÃO DE UMA SEQUENCIA DE 
ATIVIDADES PARA O ENSINO DOS QUADRILÁTEROS 
Tema: Pesquisa em educação matemática e escola
Palavras-chave: Ensino da geometria; Quadriláteros; Teoria de van Hiele
Resumo: O presente artigo faz uma abordagem sobre o ensino dos quadriláteros utilizando as 
orientações descritas por van Hiele para o ensino da geometria. A teoria de van Hiele descreve 
cinco níveis de compreensão que informam as características do processo do desenvolvimento do 
pensamento geométrico. Nesse aspecto propõe-se uma sequência de atividades envolvendo 
quadriláteros, de maneira que se respeite o nível do pensamento geométrico em que o aluno se 
encontra. Para a compreensão dos níveis do pensamento geométrico, utilizaremos algumas 
propriedades que caracterizam o modelo. Pois além de muito significativas, podem orientar o 
professor na tomada de decisões quanto ao ensino. Como resultado alcançado com a realização 
desse trabalho, pode se dizer que houve mudanças tanto no comportamento didático pedagógico 
do professor, quanto no envolvimento dos alunos. Observou-se que em relação à compreensão 
dos conteúdos trabalhados os alunos demonstraram-se mais autônomos e produtores do próprio 
conhecimento. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSALIRE TEREZINHA DA SILVA 
Orientador: Marcia Maioli - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As contribuições de van Hiele na elaboração de uma sequência de atividades para o 
ensino dos quadriláteros.
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Tema: Pesquisa em educação matemática e escola
Palavras-chave: Educação Matemática; Ensino de geometria; Quadriláteros; Teoria de van Hiele.
Resumo: O objetivo desse material pedagógico é utilizar as orientações descritas por van Hiele 
para o ensino de geometria. A teoria de van Hiele descreve o processo do desenvolvimento do 
pensamento geométrico. Neste trabalho, propõe-se uma sequência de atividades envolvendo 
quadriláteros. A sequência de atividades busca respeitar as principais características dos níveis 
do pensamento geométrico que serão explorados, as propriedades do modelo e as fases de 
aprendizagem. Podendo assim favorecer ao aluno, a compreensão de conceitos geométricos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSA MARIA MARQUES 
Orientador: Ricardo Cardoso de Oliveira - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Interdisciplinaridade da Matemática: a utilização da função polinomial do 1º grau em outras 
áreas do conhecimento
Tema: Currículo de Matemática
Palavras-chave: Palavras-chave: Função. Função polinomial do primeiro grau. Movimento 
Retilíneo uniforme. Interdisciplinaridade na aula de matemática.
Resumo: O presente artigo relata o resultado do projeto de pesquisa e da implementação 
pedagógica, que teve como objetivo mostrar a aplicabilidade do conteúdo, no ensino de 
matemática, utilizando a interdisciplinaridade como estratégia de ensino e aprendizagem, no 
estudo de função polinomial do primeiro grau, com o movimento retilíneo uniforme na física e 
também em outras áreas do conhecimento. A atividade foi realizada com educando da 1ª série E 
do ensino médio, período da tarde do Colégio Estadual Vercindes Gerotto dos Reis, no município 
de Paiçandu, no ano de 2014. A metodologia consiste na interdisciplinaridade que, de forma 
contextualizada, permita subsidiar o ensino e à aprendizagem, visando motivar o educando a 
estudar e compreender o conteúdo de matemática. A escolha de trabalhar com essa metodologia 
se deu por entender que ela propicia uma aprendizagem significativa para o educando. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSA MARIA MARQUES 
Orientador: Ricardo Cardoso de Oliveira - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Interdisciplinaridade da Matemática: a utilização da função polinomial do 1º grau em outras 
áreas do conhecimento
Tema: currículo da Matemática
Palavras-chave: Função. Interdisciplinaridade. Função polinomial do 1º grau. Movimento 
Uniforme.
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Resumo: A presente produção é um material didático-pedagógico que se destina a uma 
intervenção pedagógica, direcionado aos alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Vercindes 
Gerotto dos Reis, localizado no município de Paiçandu, na disciplina de matemática. Um ensino 
de função polinomial do primeiro grau relacionando com o movimento retilíneo uniforme na 
disciplina de física e em outras áreas do conhecimento, tendo como estratégia metodológica 
interdisciplinaridade. Assim, essa produção visa contribuir na formação do aluno, partindo do 
pressuposto que o conteúdo de função é estudado em outras áreas do conhecimento. Apresenta-
se atividades, com o objetivo de possibilitar ao aluno perceber a aplicabilidade do conteúdo 
mencionado, onde o papel do professor é ser mediador e facilitador, e ainda, fazer com que os 
alunos adquiram maior afinidade com a matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSANE POLLON 
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Tangram: Material Didático Para Resolução de Problemas no 6º ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Resolução de Problemas; Geometria
Resumo: Este artigo busca demonstrar a importância do Tangram no processo de Ensino 
Aprendizagem da Geometria Plana de maneira lúdica e construtiva e a importância dos jogos na 
aprendizagem dos conteúdos matemáticos para alunos do 6° ano. Para a realização deste tem 
como objetivo analisar as contribuições do uso do Tangram na resolução de problemas dos 
alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual do Campo São Roque; Trabalhar 
com o Tangram no ensino da geometria plana em sala de aula tornando-a mais atrativa e 
dinâmica, proporcionando aos alunos não somente a solução de problemas matemáticos, mas a 
criação e meios diversos para se chegar as soluções destes. Utilizou-se como metodologia de 
pesquisa a pesquisa bibliográfica qualitativa e a aplicação de uma Unidade Didática que levou as 
seguintes considerações de que o uso do Tangram para a aprendizagem dos conteúdos 
matemáticos é uma estratégia de extrema valia para alunos desta série. O desenvolvimento desta 
atividade proporcionou maior conhecimento na área da matemática e no campo da pesquisa para 
a educação básica, na medida em que foi possível trabalhar com o mesmo em sala aula 
proporcionando aos alunos atividades diversificadas para que pudessem aprender a matemática 
básica de forma simplificada, divertida e prática . 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSANE POLLON 
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Tangram: Material Didático Para Resolução de Problemas no 6º ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Tangram; Resolução de Problemas; Geometria
Resumo: Durante o processo de ensino-aprendizagem de Matemática é comum nos depararmos 
com o pensamento de alunos que julgam a Matemática como mais uma matéria que devem 
estudar na escola. Muitas das dificuldades apresentadas por alunos na resolução de problemas 
está no aprendizado da construção de conceitos geométricos, entretanto, existem materiais 
concretos como por exemplo o Tangram que podem auxiliar o professor na condução do processo 
educativo. Este projeto buscará demonstrar a importância do Tangram no processo de Ensino 
Aprendizagem da Geometria Plana de maneira lúdica e construtiva e a importância dos jogos na 
aprendizagem dos conteúdos matemáticos para alunos do 6° ano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSANGELA GIGLINI 
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Aprendizagem de frações por meio da resolução de problemas
Tema: Resolução de Problemas
Palavras-chave: Resolução de Problemas. Fração. Aprendizagem
Resumo: O objetivo deste artigo é o de apresentar dados sobre o trabalho realizado via uma 
Unidade Didática,destinada a ensinar alunos de uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental da 
Escola Estadual Veríssimo de Souza, sobre o conceito de fração, utilizando-se da prática 
pedagógica da resolução de problemas. Na avaliação diagnóstica, foi observado que os alunos 
tinham pouco conhecimento da relação parte/todo. Este diagnóstico se deu pela análise dos 
resultados dos problemas e as notas alcançadas, pois 74% dos alunos ficaram com uma nota 
média de 3,5 pontos, ou seja, uma nota abaixo da média, que é 6,0, a qual foi estabelecida pela 
Secretária de Educação do Paraná. Essa nota serve de parâmetro para saber se houve ou não 
apropriação do conhecimento pelos alunos e se o professor alcançou seus objetivos. Os grupos 
utilizaram estratégias via desenhos, via representação fracionária, via divisão e subtração. Com a 
mediação do professor através de questionamentos, motivação e problemas diversificados e 
contextualizados, os alunos foram adquirindo, de forma gradativa por meio da resolução de 
problemas, o conceito de frações. A principal dificuldade dos alunos no acerto dos problemas foi a 
falta de percepção da parte/todo na resolução dos mesmos. Ao final da implementação da 
Unidade Didática, observamos que a aprendizagem do conceito de frações foi favorecida por 
meio da resolução de problemas. A nota final da turma foi de 7,5. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSANGELA GIGLINI 
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aprendizagem de frações por meio da resolução de problemas
Tema: Resolução de Problemas
Palavras-chave: Resolução de problemas; Frações; Estratégias.
Resumo: Esta Unidade Didática será desenvolvida em contra turno em uma turma de alunos do 
6º ano da Escola Estadual Veríssimo de Souza- Ensino Fundamental. O foco principal seráo 
conteúdo de fração, o qual será abordado por meio daresolução de problemas, buscando, assim, 
verificar se um trabalho nessa abordagem favorece a aprendizagem desse conteúdo. O trabalho 
realizadopermitirá aoalunoque reflita, analise e crie estratégias para encontrar as soluções das 
situações-problema. Busca-se queo aluno desenvolvaa compreensão do conceito de fração em 
atividadesde forma contextualizada. Nesse processo, o professor será o mediador, para motivar e 
envolver os alunos nas atividades propostas. Com isso o aluno será um sujeito ativo da 
aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSANGELA VANSAN PARISE 
Orientador: TANIA STELLA BASSOI - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Resolução de Problemas a partir do orçamento familiar:Uma proposta de ensino para a 
Matemática na Educação de Jovens e Adultos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Matemática; educação financeira; EJA. 
Resumo: Este artigo teve como objetivo refletir sobre a intervenção pedagógica desenvolvida 
(CEEBJA) envolvendo questões relativas ao orçamento familiar. A metodologia adotada foi a 
resolução de problemas a partir do orçamento familiar: uma proposta de ensino para a 
matemática na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Durante a implementação do projeto de 
intervenção pedagógica na escola, várias atividades foram desenvolvidas como informações a 
respeito do endividamento familiar, salário mínimo, poder de compra e os cuidados que as 
pessoas/famílias devem tomar para melhor usufruir do orçamento doméstico. A condução do 
trabalho tornou como referência a organização e construção de uma planilha individual de gastos 
orçamentários, partindo do salário de cada um. Utilizar a escrita decimal de cédulas e moedas do 
Sistema Monetário Brasileiro, calcular aumentos e descontos das mercadorias adquiridas, indagar 
sobre direitos do consumidor, contribuíram para tomada de decisões, favorecendo uma qualidade 
de vida melhor coletivamente.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSANGELA VANSAN PARISE 
Orientador: TANIA STELLA BASSOI - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resolução de Problemas a partir do orçamento familiar:Uma proposta de ensino para a 
Matemática na Educação de Jovens e Adultos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Matemática;resolução de problemas;orçamento familiar;EJA
Resumo: Esta Unidade Didática tem a finalidade de apresentar algumas alternativas de resolução 
de problemas envolvendo as questões relativas ao orçamento familiar . A problematização 
envolvendo esta unidade visa auxiliar o aluno da EJA a reorganizar seu orçamento 
familiar,interpretar seu holerite e/ou folha de pagamento,calcular aumentos e descontos das 
mercadorias adquiridas,orientando-os a serem cidadãos críticos, que consigam indagar, pesquisar 
sobre seus direitos,analisar seus deveres, economizar e ter melhor qualidade de vida.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSANI MARIA ELY WEISSHEIMER 
Orientador: Andre Vicente - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: Matamática Financeira e Educação Financceira na formação de um estudante cidadão
Tema: Curriculo de Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira; Educação Financeira; Cidadania
Resumo: RESUMO – Este artigo apresenta os resultados do projeto de intervenção pedagógica 
que teve como objetivo a utilização da Matemática Financeira na construção da formação de um 
estudante cidadão. Observamos que grande parte de nossos estudantes chegavam ao 3º ano do 
Ensino Médio endividados. Então buscamos levantar algumas hipóteses. É falta de conhecimento 
para administrar suas finanças? É cultural? É a sociedade na qual ele se relaciona que cria a 
necessidades do consumo? E a escola, nós professores o quê estamos fazendo diante de tal 
situação? De que forma a Matemática Financeira e a Educação Financeira podem contribuir na 
formação da cidadania do estudante. Tal proposta foi desenvolvida com estudantes do 3º Ano do 
Ensino Médio do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone – Ensino Fundamental, Médio e 
Profissional, de Cascavel – PR. O tema deste trabalho buscou abordar os conteúdos de forma 
contextualizada, trazendo conhecimentos que estão presentes no dia a dia dos estudantes 
através de textos sistematizados, metodologias de cálculo, roteiros de interpretações, planilhas de 
orçamento e resoluções de situações problemas. A proposta contempla os conteúdos de 
Porcentagem, Juros Simples, Juros Compostos e Lucro/Prejuízo. A implementação também 
chamou atenção para o uso sustentável e que este pode contribuir para uma vida financeira 
estável, que a cidadania também está em aplicar de maneira adequada os nossos recursos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSANI MARIA ELY WEISSHEIMER 
Orientador: Andre Vicente - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Matemática Financeira e Educação Financeira na formação de um estudante cidadão.
Tema: Currículo de Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira; Educação Financeira
Resumo: A Unidade Didática apresentará o rol de conteúdos e algumas atividades que são 
sugeridas para serem trabalhadas com o Terceiro Ano do Ensino Médio objetivando utilizar a 
contribuição da Matemática Financeira na construção da formação de um estudante cidadão. A 
proposta será desenvolvida com estudantes do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Padre Carmelo Perrone – Ensino Fundamental, Médio e Profissional, de Cascavel – PR. O tema 
deste trabalho buscará abordar os conteúdos de forma contextualizada, trazendo conhecimentos 
que estão presentes no dia a dia dos estudantes através de textos sistematizados, metodologias 
de cálculo, roteiros de interpretações e resoluções de situações problemas. A proposta da 
Unidade Didática contemplará os conteúdos de Porcentagem, Juros Simples, Juros Compostos e 
Lucro/Prejuízo. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSEBELI DE MIRANDA ARAUJO E SILVA 
Orientador: Clesio Acilino Antonio - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A Pedagogia da Alternância e o processo de ensino e aprendizagem da Matemática na 
Casa Familiar Rural de Francisco Beltrão
Tema: Tendências Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Matemática; Estatística; Ensino e Aprendizagem.
Resumo: Considerando a necessidade de relacionar a Matemática juntamente com seus 
conteúdos com a realidade dos alunos, venho desenvolver uma experiência envolvendo a análise 
da propriedade dos alunos da CFR de Francisco Beltrão em se tratando da bovinocultura leiteira 
com jovens agricultores do 3º ano do ensino médio. Busco através da Pedagogia da Alternância, 
a produção de saberes ligados ao cotidiano do campo com a proposta de ensino e aprendizagem 
da matemática com o conteúdo de estatística. Procuramos, assim, envolver a etnomatemática e a 
modelagem matemática na resolução das dificuldades vivenciadas na realidade escolar na 
disciplina de matemática.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSEBELI DE MIRANDA ARAUJO E SILVA 
Orientador: Clesio Acilino Antonio - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Pedagogia da Alternância e o processo de ensino e aprendizagem da Matemática na 
Casa Familiar Rural de Francisco Beltrão
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática; Estatística; Ensino e aprendizagem.
Resumo: Considerando a necessidade de relacionar a Matemática juntamente com seus 
conteúdos com a realidade dos alunos, venho propor uma experiência envolvendo a análise da 
propriedade doa alunos da CFR de Francisco Beltrão em se tratando da bovinocultura leiteira com 
jovens agricultores do 3° ano do EM. Buscamos, através da Pedagogia da Alternância, a 
produção de saberes ligados ao cotidiano do campo com a proposta de ensino e aprendizagem 
da matemática com o conteúdo de estatística. Procuramos, assim, envolver a etnomatemática e a 
modelagem matemática na resolução das dificuldades vivenciadas na realidade escolar na 
disciplina de matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSELI APARECIDA FLOES 
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ESTUDOS DOS MÉTODOS HISTÓRICOS DE RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DO 
SEGUNDO GRAU
Tema: Resolução de Problemas
Palavras-chave: História da Matemática; Equação de Segundo Grau; Resolução de Equações de 
Segundo Grau.
Resumo: O presente estudo trata da História da Matemática como alternativa didático-
pedagógica para o ensino e a aprendizagem dos diversos métodos de resolução para equações 
de segundo grau no Ensino Médio. Assim, relata-se aqui a experiência realizada com alunos do 1º 
ano do Ensino Médio de escola pública em um município do Paraná. Como estratégia de ação 
para a implementação do projeto, foi utilizado um conjunto de atividades diversificadas para 
estudo dos conceitos envolvidos no conteúdo, abrangendo pesquisas na internet, exposição de 
vídeos que trataram aspectos e contextos históricos para o desenvolvimento de ideias 
matemáticas, interpretação de discussão sobre os vídeos para nortear a atenção dos estudantes 
para determinados aspectos, mostrando a importância no momento de assisti-los, envolvendo 
assim os povos que fizeram parte da história da matemática que hoje usamos, e ainda o trabalho 
com diferentes problemas que envolveram diversos métodos de resolução para equações de 
segundo grau. Buscou-se contribuir para uma melhor compreensão dos conceitos matemáticos 
para a resolução das equações do segundo grau e para que os alunos pudessem abordar suas 
ideais de maneira contextualizada. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSELI APARECIDA FLOES 
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estudos dos Métodos de Resolução de Equações do Segundo Grau
Tema: Resolução de Problemas
Palavras-chave: Equação de Segundo Grau; Resolução; História da Matemática
Resumo: Este trabalho se propõe a apresentar uma atividade didática que aborde os métodos de 
resolução de equações de segundo grau – um conteúdo histórico e sempre presente nos 
programas curriculares – buscando superar o ensino tradicional do tema com atividades 
desenvolvidas por meio da história da matemática e de outros materiais e recursos seguindo uma 
abordagem cultural e histórica a fim de que os alunos se sintam motivados e consigam dar 
significado a construção e aplicação das resoluções de equação de segundo grau. O aluno deve 
conhecer e fazer o uso de diversos métodos históricos utilizados para resolver situações que 
envolviam equações de segundo grau até chegar ao entendimento e generalização da resolução 
de qualquer equação quadrática, e ainda desenvolver outros aspectos de interesse pela 
matemática, dando significado ao seu aprendizado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSELI PEREIRA
Orientador: Joao Roberto Gereonimo - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: A Utilização de Materiais Manipuláveis para o Ensino do Teorema de Pitágoras.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Laboratório de Ensino de Matemática. Teorema de Pitágoras. Utilização de 
materiais manipuláveis. Recursos Metodológicos. 
Resumo: O presente estudo aborda “A Utilização dos Materiais Manipuláveis para o Ensino do 
Teorema de Pitágoras” e tem como objetivo, promover uma discussão sobre o laboratório de 
ensino de matemática (LEM) e apresentar os recursos metodológicos aos alunos da sala de apoio 
do nono ano do Colégio Estadual Antonio Francisco Lisboa. Este trabalho propõe o uso do LEM 
no ensino do Teorema de Pitágoras, com a utilização de materiais manipuláveis. Foi usado como 
estratégia de ação o permitir e o pensar matemático através do concreto, contribuindo para que o 
aluno tenha condições de se apropriar de todo o processo de conhecimento, de modo que ele 
possa, através da manipulação de materiais, elaborar conceitos que contribua na formação do 
pensamento e conceba o ensino da matemática como atividade humana da construção e a 
produção de atividades pedagógicas, e dessa forma, buscou-se contribuir para uma melhor 
compreensão do teorema de Pitágoras envolvendo a resolução dos problemas e uma nova 
metodologia que auxiliem tanto alunos quanto professores. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSELI PEREIRA
Orientador: Joao Roberto Gereonimo - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Utilização de Materiais Manipuláveis para o Ensino do Teorema de Pitágoras.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Teorema de Pitagóras, Geometria Plana, Material Manipulável
Resumo: Este caderno pedagógico tem como tema central a “A Utilização de Materiais 
Manipuláveis para o Ensino do Teorema de Pitágoras”, aplicável na área da matemática, e será 
abordado no 9º ano do ensino fundamental. Nossa proposta é trabalhar com a utilização de 
materiais manipuláveis para a efetiva apropriação dos conceitos que compõem o Teorema de 
Pitágoras e que, por sua vez, conduzem o aluno ao conhecimento matemático, contribuindo para 
melhorar a eficácia do aprendizado desse tema. Ele permitirá também a reflexão teórica sobre a 
prática promovendo uma discussão acerca da utilização do Laboratório de Ensino de Matemática 
como recurso metodológico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSICLER AMERICO DA SILVA
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: JOGOS E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA A SALA DE APOIO À 
APRENDIZAGEM
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos; Aprendizagem; Sala de Apoio à Aprendizagem
Resumo: Este artigo apresenta resultados obtidos da implementação do Projeto “Jogos e 
Desafios na Educação Matemática para a Sala de Apoio à Aprendizagem”, desenvolvido no 
primeiro semestre de 2014, visando atender as defasagens de conteúdo apresentadas pelos 
alunos do 9.º ano do Ensino Fundamental que frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem. Para 
tanto, apresenta os jogos matemáticos como suporte de ensino dentro do contexto pedagógico, 
proporcionando aos alunos a geração de novos conhecimentos, novas possibilidades de 
raciocínio, sendo facilitador da aprendizagem, além de ser uma forma divertida e prazerosa de 
aprender matemática. Os jogos, quando bem orientados, apresentam resultados positivos, 
principalmente com alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem, que precisam de um diferencial 
para resgatar e sanar as dificuldades apresentadas, pois sendo esta uma atividade atrativa e 
dinâmica, o aluno é incentivado a pensar, a analisar e, dessa forma, desenvolve o raciocínio 
lógico, a capacidade de abstração, de concentração, de organização de ideias, requisitos para 
sua autoconfiança e autonomia, fundamentais para a cooperação e a socialização. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSICLER AMERICO DA SILVA
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: JOGOS E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA A SALA DE APOIO À 
APRENDIZAGEM
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos; Aprendizagem; Salas de Apoio à Aprendizagem.
Resumo: O presente Material Didático visa atender as defasagens de conteúdo apresentadas 
pelos alunos do 9.º ano do Ensino Fundamental que frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem. 
Para tanto, o jogo será utilizado como suporte de ensino dentro do contexto pedagógico, 
proporcionando aos alunos a geração de novos conhecimentos, novas possibilidades de 
raciocínio, sendo facilitador da aprendizagem, além de ser uma forma divertida e prazerosa de 
aprender matemática. Os jogos, quando bem orientados, podem apresentar resultados positivos, 
principalmente com alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem, que precisam de um diferencial 
para resgatar e sanar as dificuldades apresentadas, pois sendo esta uma atividade atrativa e 
dinâmica, o aluno é incentivado a pensar, a analisar e, dessa forma, estará desenvolvendo o 
raciocínio lógico, a capacidade de abstração, de concentração, de organização de ideias, 
requisitos para sua autoconfiança e autonomia, fundamentais para a cooperação e a socialização.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSIMEIRI ROSAS DE MEDEIROS MARQUES
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: MÍDIAS TECNOLÓGICAS: PROPORCIONANDO A CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DE FUNÇÕES AFIM
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Mídias Tecnológicas; Funções Afim
Resumo: Este trabalho tem por objetivos apresentar algumas reflexões sobre: a utilização das 
mídias tecnológicas no ensino de Funções Afim; como essas ferramentas influenciam no processo 
ensino e aprendizagem; e, se proporcionam uma maior afetividade e comunicação entre professor 
e aluno, criando uma interface natural para o aprendizado. Para tanto, os alunos foram instigados 
a explorar o caráter dinâmico do Software Geogebra, bem como as funcionalidades da TV 
multimídia, internet e outros, mediante a aplicação de atividades investigativas. Averiguando 
dessa forma, através de estratégias aplicadas, se essas mídias favorecem ou não a construção 
dos conceitos e propriedades das Funções Afim. Dessa maneira, os resultados mostraram que a 
inserção de mídias tecnológicas no ensino pode contribuir para uma melhor aprendizagem, 
podendo tornar-se um aliado eficaz ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSIMEIRI ROSAS DE MEDEIROS MARQUES
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A UTILIZAÇÃO DAS MÍDIAS TECNOLÓGICAS NO ENSINO DE FUNÇÕES AFIM
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Mídias Tecnológicas; Funções Afim.
Resumo: O presente trabalho O presente consiste em uma Produção Didático-Pedagógica e tem 
por objetivo desempenhar um trabalho metodológico referente ao uso das mídias tecnológicas, 
tendo por base o estudo de Funções Afim. Investigar-se-á como os alunos que frenquentam a 
Educação de Jovens e Adultos, do município de Guaíra - PR, lidam com tal metodologia. Para 
tanto, eles serão instigados a explorar o caráter dinâmico do Software Geogebra, bem como as 
funcionalidades da TV multimídia, internet e, outros, mediante a aplicação de atividades 
investigativas. E também, averiguar se a estratégia aplicada favorece ou não para a construção 
dos conceitos e ideias das Funções Afim, por meio da aplicação de uma prova, realizando uma 
análise da produção escrita desses alunos. Os resultados esperados devem contribuir para uma 
melhor Educação, podendo tornar-se um aliado ao processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSMERI BAPTISTELLA ANDREATTA 
Orientador: Marco Aurelio Kalinke - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A UTILIZAÇÃO DO CALC COMO FERRAMENTA NO ESTUDO DA ESTATÍSTICA 
DESCRITIVA NO CURSO INTEGRADO DE TURISMO
Tema: Tendência Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Estatística Descritiva; Software Calc; Curso Técnico Integrado
Resumo: O presente artigo mostra os resultados dos trabalhos realizados sobre a Utilização do 
Calc como Ferramenta no Estudo da Estatística Descritiva no Curso Integrado de Turismo. Foi 
desenvolvido no decorrer do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – 
PDE 2013, com o objetivo de contribuir no processo de ensino dos alunos do Curso Integrado de 
Turismo utilizando estratégias didáticas com auxílio do Software Calc para facilitar a compreensão 
da estatística descritiva, desenvolvendo o senso de reflexão pelos educandos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ROSMERI BAPTISTELLA ANDREATTA 
Orientador: Marco Aurelio Kalinke - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A UTILIZAÇÃO DO CALC COMO FERRAMENTA NO ESTUDO DA ESTATÍSTICA 
DESCRITIVA NO CURSO INTEGRADO DE TURISMO
Tema: Tendência Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Estatística Descritiva; Software Calc; Curso Técnico Integrado
Resumo: Esta Unidade Didática foi desenvolvida para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria da Educação do Estado do Paraná. O objetivo desse trabalho é 
de contribuir no processo de ensino dos alunos do Curso Integrado de Turismo utilizando o 
Software Calc como estratégia didática para facilitar a compreensão da Estatística Descritiva no 
Curso Técnico Integrado. Esse software auxilia no desenvolvimento de tais atividades e pode ser 
um aliado importante mediante o pouco tempo que temos para trabalhar tais conteúdos em cursos 
técnicos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RUBIA MARA PINHEIRO 
Orientador: Pedro Pablo Durand Lazo - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A arte de envolver o aluno na aprendizagem matemática utilizando os Softwares 
Educacionais JCLIC e GEOGEBRA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Softwares educacionais; Softwares Matemáticos; Formação de professores 
Resumo: Este trabalho foi embasado na necessidade da utilização de abordagens metodológicas 
diferenciadas que contemplem novas formas de ensinar, no intuito de possibilitar um melhor 
aprendizado da Matemática e resultados mais satisfatórios. Acredita-se que a utilização de novas 
estratégias de ensino, como o uso de softwares educacionais, pode promover uma aprendizagem 
mais significativa para o aluno, sendo ele, sujeito ativo na construção do seu conhecimento com a 
mediação do professor. A produção didático-pedagógica apresentou orientações de como utilizar 
os softwares JClic e GeoGebra nos conteúdos matemáticos, contendo sugestões de atividades 
que visam contribuir para a formação continuada dos professores. O objetivo deste é auxiliar os 
professores de matemática no desenvolvimento de atividades e práticas pedagógicas, orientar 
seu trabalho em sala de aula nos conteúdos de Funções, Geometria Plana e Trigonometria, 
utilizando os softwares educacionais JClic e GeoGebra.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: RUBIA MARA PINHEIRO 
Orientador: Pedro Pablo Durand Lazo - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A arte de envolver o aluno na aprendizagem matemática utilizando os Softwares 
Educacionais JCLIC e GEOGEBRA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Softwares educacionais; Software JClic; Software GeoGebra.
Resumo: Este trabalho está embasado na necessidade da utilização de abordagens 
metodológicas diferenciadas que contemplem novas formas de ensinar, no intuito de possibilitar 
um melhor aprendizado da Matemática. Acredita-se que a utilização de metodologias 
diferenciadas na educação, como o uso de Softwares Educacionais, pode promover uma 
aprendizagem mais significativa para o aluno, sendo ele, sujeito ativo na construção do seu 
conhecimento com a mediação do professor. Esta produção didático-pedagógica apresenta 
orientações de como utilizar os softwares JClic e GeoGebra nos conteúdos matemáticos, 
contendo sugestões de atividades que visam contribuir para a formação continuada dos 
professores. O objetivo deste é auxiliar os professores de matemática no desenvolvimento de 
atividades e práticas pedagógicas, orientar seu trabalho em sala de aula nos conteúdos de 
Funções, Geometria Plana e Trigonometria, utilizando os softwares educacionais JClic e 
GeoGebra.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SANDRA ANTUNES 
Orientador: Mary Angela Teixeira Brandalise - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: AVALIAÇÃO FORMATIVA NO PROCESSO ENSINO - APRENDIZAGEM DE FUNÇÕES 
NO ENSINO MÉDIO
Tema: A avaliação no ensino de ciências
Palavras-chave: Funções;Avaliação Formativa;Ensino Médio
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da aplicação do projeto de Intervenção 
Pedagógica, que faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, no Paraná. O 
trabalho desenvolvido na escola, optou por atividades de situações problemas de ensino 
relacionados a resolução de problemas envolvendo o conceito de funções, identificando situações 
do cotidiano, aplicando e analisando o conceito de funções do 1º grau. o desenvolvimento do 
projeto deu a partir de elaboração de uma unidade didática com várias situações de ensino. O 
trabalho desenvolvido está fundamentado nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná e 
vários escritores cientistas do conhecimento sobre avaliação. A implementação da intervenção 
pedagógica foi realizada no Colégio Estadual Profº Gabriel Rosa -EFM , localizado no município 
de Curiúva-Pr. A resolução de situações problemas para o desenvolvimento do projeto permitiu 
aos alunos vivenciarem as situações problemas descritas nas sequências de ensino da unidade 
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didática e relacionar com situações do seu dia a dia, seu cotidiano. Os conteúdos matemáticos 
estudados na pesquisa permitiram interpretar os dados e expressar os significados e 
compreender as funções do 1º grau. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SANDRA ANTUNES 
Orientador: Mary Angela Teixeira Brandalise - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Avaliação Formativa no Processo Ensino -Aprendizagem de Funções do Ensino médio.
Tema: A avaliação no ensino de ciências
Palavras-chave: Funções; Avaliação Formativa; Avaliação em Matemática; Conhecimento 
Matemático; Ensino Médio
Resumo: Esta Unidade Didática objetiva desenvolver o estudo de funções no primeiro ano do 
Ensino Médio utilizando a avaliação formativa como estratégia para melhoria do processo ensino-
aprendizagem. Avaliar numa perspectiva formativa os resultados das situações didáticas 
realizadas na aprendizagem dos alunos. Será desenvolvido no Colégio estadual Profº Gabriel 
Rosa - EFM em Curiúva - PR, com uma turma de 1º ano do Ensino Médio. A pesquisa será 
qualitativa, com abordagem bibliográfica-descritiva e terá como procedimento a observação, o 
registro e a avaliação do desenvolvimento das situações didáticas envolvendo a resolução de 
problemas matemáticos sobre o conteúdo de funções pelos alunos. A fundamentação teórico- 
metodológica está assentada nos trabalhos de Afonso (1999), Buriasco (2000), Lopes 
(2000)Luckesi (1999,2011), Moreira (2008) entre outros, e dos documentos nacionais e estaduais 
que norteiam o ensino de matemática da educação Básica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SANDRA REGINA VIEIRA DE CASTRO 
Orientador: Analia Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: ENEM - Construindo significados aos números naturais; inteiros; racionais e reais: 
perspectivas e estratégias.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: ENEM; conscientização; autonomia; conhecimento 
Resumo: Este projeto envolve as questões do ENEM - Matemática e Suas Tecnologias na 
competência de área 1 - Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e 
reais, fazendo com que os alunos se tornem autônomos, interagindo com professores e colegas 
para que sua aprendizagem seja mais significativa. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SANDRA REGINA VIEIRA DE CASTRO 
Orientador: Analia Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Enem - Construindo significados aos números naturais; inteiros; racionais e reais: 
perspectivas e estratégias
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: ENEM; conscientização ;conhecimento 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica envolve as questões de Matemática e Suas 
Tecnologias na competência de área 1 - Construir significados para os números naturais, inteiros, 
racionais e reais, fazendo com que os alunos se tornem autônomos, interagindo com professores 
e colegas para que sua aprendizagem seja mais significativa. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SELMA MARIA SANTANA 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DE GEOMETRIA ATRAVÉS DA MATEMÁTICA 
DAS ABELHAS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Geometria. Geometria das Abelhas.
Resumo: Este artigo pretendeu discutir o conhecimento matemático procurando analisar algumas 
concepções que envolvem o ensino da Geometria utilizando a matemática das abelhas. Dentre as 
formas de ensinar a matemática apresenta-se, em especial, a modelagem matemática como 
estratégia de aprendizado para resolução de problemas. Assim, as reais possibilidades de se 
introduzir conceitos geométricos utilizando como estratégia de ensino a geometria das abelhas, 
subsidia, contribui e ressignifica a aprendizagem dos alunos. Mediante isso, esta pesquisa 
apontou como problema, que também se tornou o objetivo geral, investigar em que medida a 
modelagem matemática no ensino de geometria poderá contribuir para que os conceitos 
geométricos e os conteúdos sejam mais bem compreendidos pelos alunos. Ainda, como articular 
o ensino de geometria com a matemática das abelhas a fim de torná-lo uma aprendizagem 
significativa?E por que as abelhas utilizam o prisma de base hexagonal para construir seus 
alvéolos? Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, com enfoque na observação 
participante, tendo em vista a atuação direta do professor pesquisador no ambiente da pesquisa. 
Verificou-se que o trabalho oportunizou um espaço rico de problematização, pesquisa e 
construção de conhecimentos, levando os alunos a compreender, descrever e representar de 
forma organizada suas aprendizagens. Houve um maior interesse e participação nas atividades, 
na interpretação e na solução de problemas propostos sobre o conteúdo. Sugere-se ampliar o 
estudo das figuras geométricas explorando suas diferenças, suas áreas, seus volumes e suas 
aplicações práticas, buscando sempre evidenciar as dificuldades dos alunos na apropriação de 
conceitos matemáticos e analisá-las através dos referenciais teóricos 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SELMA MARIA SANTANA 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DE GEOMETRIA ATRAVÉS DA MATEMÁTICA 
DAS ABELHAS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Geometria das Abelhas; Aprendizagem Matemática
Resumo: Dentre as formas de ensinar a matemática, apresenta-se, em especial, a modelagem 
matemática como estratégia de aprendizado e resolução de problemas. Assim, as reais 
possibilidades de se introduzir conceitos geométricos utilizando como estratégia de ensino a 
modelagem matemática através da geometria das abelhas, subsidia, contribui e melhora a 
aprendizagem dos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SERGIO APARECIDO MESTRINER 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A formação Matemática de professores que atuam no Ensino Fundamental e os conflitos 
no processo de transição do 5º para o 6º ano.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Formação inicial do professor de Matemática; Processo de transição no Ensino 
Fundamental; Projeto de intervenção na escola.
Resumo: O estudo relata a experiência que tematizou “A formação de professores de Matemática 
e algumas dificuldades encontradas no processo de transição dos alunos do 5º para o 6º ano do 
Ensino Fundamental”. Para tanto foi constituído um Grupo de Estudos, cujos encontros 
presenciais apontaram dificuldades e causas que levam a conflitos encontrados no processo de 
ensino-aprendizagem da disciplina de Matemática, e também discussões sobre a formação de 
professores que atuam na Educação Básica, especialmente os que atuam nos chamados anos 
iniciais. O objetivo do estudo foi analisar a formação de professores e sua relação com o processo 
de ensino-aprendizagem de Matemática na transição do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental. 
Tal intervenção ocorreu em um colégio estadual, por meio de estudos com professores que atuam 
como docentes no 5º ano e os que atuam na disciplina de Matemática no 6º ano em escolas 
públicas do município de Assis Chateaubriand, no Paraná. Os temas investigados foram: (i) a 
formação inicial do professor de 5º ano e do professor do 6º ano e (ii) o investimento na formação, 
aprendizagem matemática, alguns mitos sobre a Educação Matemática e suas consequências 
para o Ensino Fundamental. Os resultados indicaram a existência de dificuldades no diálogo entre 
as modalidades de ensino, a falta de tempo entre os professores, a imaturidade dos alunos, entre 
outros, devendo-se, dessa forma, produzir encaminhamentos que dialoguem entre as disciplinas e 
deem continuidade aos conteúdos adquiridos pelos alunos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SERGIO APARECIDO MESTRINER 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Formação de professores de Matemática e o processo de transição dos alunos do 5º para 
o 6º ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Formação inicial; processo de transição, projeto de intervenção na escola.
Resumo: Esta Unidade Didática tematiza a formação de professores de matemática e algumas 
dificuldades encontradas no processo de transição dos alunos do 5º para o 6º ano do Ensino 
Fundamental. O Grupo de Estudos poderá apontar as dificuldades e possíveis causas que levam 
a conflitos encontrados no processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina. Outro aspecto está 
na formação de professores da Educação Básica, especialmente os que atuam nos anos iniciais. 
Por não ser uma exigência dos sistemas educacionais, não possuem formação inicial específica 
em Matemática, o que, nesta perspectiva, traz problemas a serem melhor compreendidos. Mesmo 
melhor entendidos, reconhece-se que essa formação específica não garante que tais problemas 
sejam resolvidos, pois é sabido que a atuação nesse nível de ensino exige mais que a 
especificidade em matemática. Exige, de fato, formação pedagógica ampla, incluindo aspectos 
didáticos, metodológicos e psicológicos que nem sempre os cursos de licenciatura em matemática 
garantem. O objetivo deste estudo está em analisar a formação de professores e sua relação com 
o processo de ensino-aprendizagem de matemática na transição do 5º para o 6º ano do Ensino 
Fundamental. Então, para executar este Projeto de Intervenção na Escola, será desenvolvido 
Grupo de Estudos com professores que atuam nos 5ºs anos do Ensino Fundamental (sistema 
municipal) e os que atuam na disciplina de matemática nos 6ºs anos (sistema estadual) em 
escolas públicas do município de Assis Chateaubriand. Os resultados deverão ser descritos no 
artigo produzido por este professor do Programa de Desenvolvimento Educacional. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SERGIO FRANCO 
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O ESTUDO DA GEOMETRIA ESPACIAL E RECURSOS PEDAGÓGICOS 
MANIPULÁVEIS: Uma Estratégia para Aguçar o Interesse e a Criatividade do Aluno.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria Espacial; Construção do conhecimento; Materiais manipuláveis
Resumo: O presente artigo externa reflexões relacionadas sobre “O Estudo da Geometria 
Espacial e Recursos Pedagógicos Manipuláveis: Uma Estratégia para Aguçar o Interesse e a 
Criatividade do Aluno”, com esse propósito atribui à geometria o seu papel como parte essencial 
da Matemática. Sua importância é inquestionável, e os estudos feitos nesse artigo apontam 
soluções para os problemas que surgem com o processo de ensino aprendizagem da Geometria. 
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Para isso, foi levado em consideração pesquisas de vários autores e também, relatos e trocas de 
experiências entre professores que participaram do GTR, os resultados obtidos na aplicação da 
“Unidade Didática” na escola e os relatos feitos pelos alunos que participaram da implementação. 
Dessa forma, o ensino da Geometria Espacial foi conduzido de maneira diferente e atrativo, 
assegurando ao educando um ensino eficaz, tendo como metodologia a confecção e manipulação 
de sólidos geométricos, proporcionando um ensino mais acessível e menos abstrato, com uma 
prática contextualizada e articulada com conceitos, leis e fórmulas. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SERGIO FRANCO 
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Estudo da Geometria Espacial e Recursos Pedagógicos Manipuláveis: uma estratégia 
para aguçar o interesse e a criatividade do aluno.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria Espacial; Construção do Conhecimento; Materiais Manipuláveis;
Resumo: Durante muito tempo o ensino da Geometria apresenta sérios problemas. O professor 
precisa descobrir estratégias para incentivar a curiosidade do aluno, o interesse pela 
experimentação e sua participação crítica. Para tanto, deve conduzir o ensino de forma concreta e 
lúdica, desenvolvendo o raciocínio lógico-matemático e a capacidade de elaborar conceitos 
sistematizados. Nesse sentido, essa Unidade propõe o uso do material concreto como um 
instrumento viável para mediar essa articulação, auxiliando os alunos a pensarem e interpretarem 
as diferentes situações geométricas. Tal estratégia faz com que o objeto de estudo tenha mais 
significado, proporcionando um ambiente onde o professor problematize e estimule a 
investigação. É com esse olhar que esse trabalho vem propor o ensino de Geometria Sólida, 
explorando a Tendência Metodológica - Resolução de Problemas, buscando suporte nos materiais 
manipuláveis. Para isso, serão utilizados: Sólidos de Acrílico, Material Dourado, sólidos 
geométricos confeccionados e embalagens. Através da confecção, manipulação, observação, 
interpretação e resolução, o professor poderá promover um ambiente de discussões, onde o 
aluno possa expor, testar suas hipóteses e entender as abstrações geométricas, ampliando e 
desenvolvendo novos conhecimentos, facilitando a comunicação e o pensamento geométrico e 
possibilitando a sua inter-relação com situações do cotidiano. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SHEILA REGINA BICAS JOAQUIM 
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O ensino-aprendizagem de matemática através da resolução de problemas a partir de 
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material manipulável
Tema: Tendencias Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Matemática. Operações Fundamentais. Material Dourado. Resolução de 
Problemas.
Resumo: É possível afirmar que o ensino de Matemática tem se caracterizado pela prevalência 
de aulas expositivas, nas quais o professor em sala de aula expõe o tema e explica no quadro o 
que os alunos devem reproduzir. Como os alunos estão inseridos em rápidas transformações 
sociais, é importante o estudo das operações aritméticas como um tema central nos currículos do 
Ensino Fundamental. Frente a essa realidade, a resolução de problemas, atividade na qual se 
pode incluir atividades experimentais, pode auxiliar o aluno a desenvolver a sua estrutura 
cognitiva. O objetivo deste artigo é relatar uma prática com o uso do material dourado como 
recurso pedagógico em que o ensino-aprendizagem das quatro operações fundamentais se deu 
através de situações em que o aluno possa pensar matematicamente; angariando conhecimento 
sobre o sistema posicional: unidade, dezena, centena e milhar; do mesmo ser capaz de trabalhar 
as quatro operações aritméticas; de resolver e interpretar situações-problemas utilizando o 
material dourado; e de estimular o gosto e hábito de raciocínio matemático. Partindo da exposição 
da fundamentação teórica pertinente, para dar consistência às estratégias de ação que abrangem 
diálogo com os alunos, avaliações, montagem de mural e reunião de feedback. Considera-se que 
o recurso utilizado foi bastante válido, pois os alunos assimilaram bem os processos matemáticos, 
havendo evolução na aprendizagem da maioria, sendo importante a execução de projetos dessa 
natureza na disciplina de matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SHEILA REGINA BICAS JOAQUIM 
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino-aprendizagem de matemática através da resolução de problemas a partir de 
material manipulável
Tema: Tendências Metodológicas em Educação matemática
Palavras-chave: Matemática. Operações Fundamentais. Material Dourado. Resolução de 
Problemas.
Resumo: É possível afirmar que, durante muito tempo o ensino de Matemática se caracterizou 
pelo predomínio de aulas expositivas, nas quais o professor em sala de aula expunha o tema e 
explicava no quadro o que os alunos deveriam reproduzir. Como os alunos estão inseridos em 
rápidas transformações sociais, documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Matemática para o Ensino Fundamental – PCN (1997) ressaltam a importância do estudo das 
operações aritméticas como um tema central nos currículos do Ensino Fundamental. Frente a 
essa realidade, a resolução de problemas, atividade na qual se pode incluir atividades 
experimentais, pode auxiliar o aluno a desenvolver a sua estrutura cognitiva. De modo geral, o 
aluno, no seu dia-a-dia, resolve um problema para obter um resultado. Já na escola, o resultado 
não é tão importante quanto sua resolução. Assim, o objetivo desta Unidade Didática será 
praticar, por meio do uso do material dourado como recurso pedagógico, o ensino-aprendizagem 
das 4 operações fundamentais da matemática através de situações em que o aluno possa pensar 
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matematicamente; do conhecimento sobre o sistema posicional: unidade, dezena, centena e 
milhar, através do material dourado; do mesmo ser capaz de trabalhar as 4 operações aritméticas; 
de resolver e interpretar situações-problemas utilizando o material dourado; e de estimular o gosto 
e hábito de raciocínio matemático. Será exposta a fundamentação teórica pertinente, para dar 
consistência a estratégias de ação que abrangem diálogo com os alunos, avaliações, montagem 
de mural e reunião de feedback com os alunos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILDIA STAFIM 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Uso do Laboratório de Matemática na Perspectiva da Modelagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Estratégia de Ensino; Laboratório de Matemática.
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar uma proposta que foi desenvolvida no Colégio 
Estadual D. Pedro I – EFMPN, com estudantes do 3º ano do Curso de Formação de Docentes, 
utilizando a Modelagem Matemática. Diante da necessidade de buscar estratégias pedagógicas 
para superar problemas de ensino e aprendizagem, sugeriu-se o tema:” Uso do laboratório de 
Matemática na perspectiva da Modelagem”. Essa prática pedagógica possibilitou Intensificar e 
ampliar as atividades no Laboratório de Matemática. Utilizou-se os instrumentos disponíveis, 
como subsídio para estimular uma prática pedagógica direcionada a Modelagem Matemática, 
onde buscando o diálogo entre os problemas encontrados no dia a dia dos estudantes e o 
conhecimento matemático acadêmico, a fim de fortalecer a formação de futuros professores dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil para o ensino de Matemática. Essa 
estratégia de ensino oportunizou aos estudantes visualizarem como a matemática está sendo 
ensinada nas turmas em que os alunos do referido curso estão realizando o estágio 
supervisionado, dessa forma, ajudando-os a compreender e desenvolver habilidades para 
resolver problemas que surgem no dia-a-dia de modo mais eficiente, pois ao pesquisarem e 
discutirem sobre os aspectos teóricos metodológicos da Modelagem Matemática, esses 
estudantes poderão ter melhores condições para o entendimento entre a teoria e prática, 
necessárias à formação dos docentes. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILDIA STAFIM 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Uso do Laboratório de Matemática na Perspectiva da Modelagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
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Palavras-chave: Modelagem Matemática; Laboratório de Matemática; Formação de Docentes.
Resumo: O processo de aprendizado é contínuo e precisa ser pensado como um todo. As 
crianças ao entrarem na escola são extremamente curiosas, e ao longo do percurso escolar 
tornam-se desinteressadas e desatentas. O uso do laboratório de Matemática, na perspectiva da 
Modelagem é uma tentativa de trabalhar com conteúdos matemáticos, de uma forma interessante, 
viva, em que os alunos se envolvam, pesquisem, elaborem hipótese, discutam, questionem, 
comprovem ou contestem os resultados encontrados. Acima de tudo compreendam conceitos 
matemáticos. O objetivo desse trabalho não é apontar “culpados”, mas repensar as metodologias 
utilizadas, em conjunto com os estudantes do Curso de Formação de Docente, que já estão 
realizando estágio supervisionado nas escolas, e em breve estarão atuando como professores 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILMARA FATIMA FIORI 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Espaço de conhecimento e criatividade construídos utilizando exercícios da olimpíada de 
matemática.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Olimpíada de Matemática, Resolução de Problemas.
Resumo: A Olimpíada de Matemática contribuí para o dia a dia escolar, pois vem a acrescentar 
algo a mais, tornando o estudo mais gratificante e inovador. As questões da Olimpíada de 
Matemática são desafiadoras tanto para o educador quanto para o educando. Por esse motivo foi 
tão prazeroso trabalhar estes conteúdos matemáticos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILMARA FATIMA FIORI 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Espaço de conhecimento e criatividade construídos utilizando exercícios da olimpíada de 
matemática.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Olimpíada de Matemática, Resolução de Problemas.
Resumo: Neste trabalho é apresentada a unidade didática destinada aos alunos do 6º e 7º anos 
da rede Estadual de Ensino. A apreensão dos conteúdos matemáticos é efetivamente central na 
formação dos indivíduos e a Olimpíada de Matemática, a OBMEP possui um material de estudo 
que apesar de rico e de grande valia é pouco utilizado nas escolas estaduais. Pretende-se, então, 
trabalhar com esse material de forma a ser possível tornar o estudo mais interessante e 
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prazeroso. Serão abordados diversos conteúdos matemáticos como: sistema de numeração 
decimal, números inteiros, números decimais, fração, potenciação, medidas, perímetro, área, 
volume e geometria. Com alguns conteúdos será possível confeccionar o material para que o 
aluno perceba na prática como é mais fácil a resolução. Dessa forma acredita-se que é possível 
tornar o estudo dos conteúdos uma fonte geradora de ideias e atitudes. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILVANA CORDEIRO 
Orientador: Mario Segio Benedetti Guilhen - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: MAPAS CONCEITUAIS: um instrumento na avaliação do conhecimento prévio do aluno na 
disciplina de matemática após os estudos das séries iniciais acerca dos elementos das quatro 
operações 
Tema: Encaminhamento teórico-metodológico na disciplina de Matemática 
Palavras-chave: Matemática; Avaliação; Mapa Conceitual 
Resumo: O presente artigo apresenta alguns encaminhamentos teórico-metodológicos na 
disciplina de Matemática, em que utiliza o mapa conceitual para organização da avaliação do 
conhecimento prévio do aluno na disciplina de matemática. Após os estudos das séries iniciais, 
aplicou-se um conjunto de problemas envolvendo as quatro operações para que se possa 
identificar elementos dos conhecimentos prévios dos estudantes acerca de conceitos básicos da 
matemática por considerar esse conhecimento relevante para o processo de ensino e 
aprendizagem da disciplina. Portanto, o objetivo geral deste artigo é mostrar que é possível 
avaliar os conhecimentos matemáticos básicos dos estudantes do 6º ano, por meio de mapas 
conceituais, oportunizando compreender e avaliar como os alunos constroem o conhecimento 
matemático, o que incide em ganhos positivos no trabalho pedagógico em sala de aula. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILVANA CORDEIRO 
Orientador: Mario Segio Benedetti Guilhen - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O uso de mapas conceituais na avaliação do conhecimento prévio do aluno na disciplina 
de matemática após os estudos das séries iniciais
Tema: Encaminhamento teórico-metodológico na disciplina de Matemática 
Palavras-chave: Avaliação; Conhecimentos prévios; Mapas Conceituais
Resumo: Considerando as dificuldades que o professor da disciplina de Matemática enfrenta no 
início do seu trabalho, para prosseguir com o processo de ensino e aprendizagem com os alunos 
que ingressam as séries finais do Ensino Fundamental, a presente produção didático-pedagógica 
propõe utilizar-se do recurso dos Mapas conceituais para realizar o levantamento dos 
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conhecimentos prévios dos estudantes do 6º ano, no sentido identificar as lacunas e dificuldades 
desses estudantes em relação aos principais elementos dos conhecimentos básicos da 
matemática. Para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes será aplicado um 
instrumento de avaliação contendo problemas com as quatro operações. E a seguir, será utilizada 
a técnica de categorização, com o objetivo de organizar os dados coletados, com a finalidade de 
compreender como os alunos estruturam seus conhecimentos matemáticos. Por fim, serão 
elaborados Mapas Conceituais a partir dos dados coletados, bem como a análise do conteúdo 
dos Mapas Conceituais produzidos, com vistas a contribuir na organização do Plano de Trabalho 
Docente, utilizando o levantamento do conhecimento prévio na disciplina de Matemática como 
ponto de partida. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILVANI MARGARETE BUDSKE 
Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: CONTEXTO HISTÓRICO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM ÁLGEBRA E 
GEOMETRIA NO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino Fundamental. Ensino da Matemática. Teorema de Tales e Pitágoras. 
História da Matemática. Resolução de Problemas
Resumo: A Resolução de Problemas e a História da Matemática têm o poder de desafiar a 
curiosidade e estimular o processo investigativo levando os alunos ao novo pensar matemático, 
de tal forma que a cada solução encontrada gera satisfação e alegria, concretizando o 
conhecimento através de novos conceitos e propriedades apreendidas. Este artigo traz as 
conclusões e reflexões sobre como ensinar os conteúdos de Razão e Proporção, Teorema de 
Tales e Pitágoras, através da Resolução de Problemas e da História da Matemática. São métodos 
que favorecem o aprendizado tornando as aulas dinâmicas e possibilitam ao sujeito a 
compreender a natureza da matemática e sua relevância na vida da humanidade, de forma 
participativa. É nessa perspectiva que se desenvolveu um projeto com alunos do 9˚ ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Ludovica Safraider no município de Rio Bonito do Iguaçu-Pr. 
Sendo assim, o método contribuiu para a formação intelectual dos educandos proporcionando 
momentos de interação entre a prática e a teoria, aliada ao uso das tecnologias. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILVANI MARGARETE BUDSKE 
Orientador: Sandro Aparecido dos Santos - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: CONTEXTO HISTÓRICO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM ÁLGEBRA E 
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GEOMETRIA NO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Ensino da Matemática; Teorema de Tales e Pitágoras; 
História da Matemática; Resolução de Problemas
Resumo: Nesta Unidade Didática trabalharemos com Resolução de Problemas associada à 
História da Matemática e temos por finalidade motivar os alunos à construção de conhecimentos 
matemáticos através da contextualização histórica além de superar as dificuldades dos deles em 
apreender os conteúdos de Razão e Proporção, Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras. A 
Resolução de Problemas contextualizada historicamente, poderá potencializar o aprendizado de 
forma a entusiasmar os alunos a estudar mais, pois eles devem ver a matemática como algo a ser 
construído e descutido no contexto social. Assim, temos como objetivo aplicar o trabalho em uma 
turma de 9˚ ano do Ensino Fundamental sobre o conteúdo Geometria e Álgebra, aplicando a 
metodologia da Resolução de Problemas, seguindo as etapas sugeridas por Polya. Espera-se 
com esse projeto contribuir para o aprendizado dos alunos de forma mais eficiente, para que os 
mesmo consigam interpretar, criar método de solução e analisar situações problema, procurando 
deixar as aulas mais interessantes e produtivas para que os alunos consigam transformar sua 
realidade através dos conhecimentos adquiridos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILVIA APARECIDA CANDIDA 
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O ensino dos números inteiros por meio da matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Tendências metodológicas. História da Matemática. 
Números Inteiros.
Resumo: O artigo insere-se na temática das tendências metodológicas para o ensino de 
Matemática. Tem como principal objetivo compreender o potencial de um material didático com 
aspectos da História da Matemática para o ensino dos números inteiros no Ensino Fundamental. 
A intervenção na escola previu a elaboração de uma Unidade Didática para o ensino desse 
conteúdo para alunos do 7º ano. Durante e após a implementação na escola, foram coletados 
dados para posterior análise e discussão neste trabalho. A revisão bibliográfica abrangeu a 
consideração do conhecimento matemático como um percurso histórico de construção; a História 
da Matemática no processo de ensino e aprendizagem da disciplina, bem como uma tomada da 
História dos números inteiros para subsídio à elaboração da Unidade Didática. O rastreamento 
das fontes bibliográficas aponta que o estudo da perspectiva histórica da formação dos conceitos 
da matemática pode tornar a disciplina mais compreensível para os alunos, uma vez que se lança 
um olhar sobre a origem das ideias matemáticas. Os resultados da intervenção na escola 
mostram que o material desenvolvido com aspectos da História da Matemática representa um 
grande potencial para melhorar a relação dos alunos com os saberes matemáticos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILVIA APARECIDA CANDIDA 
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ensino dos números inteiros por meio da história da matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática; Tendências metodológicas;História da Matemática; 
números inteiros.
Resumo: Esta Unidade Didática, destinada ao ensino de Números Inteiros para alunos do 7º ano 
do Ensino Fundamental, baseia-se na História da Matemática. Toma o conhecimento matemático 
como um percurso histórico de construção. Organiza-se da seguinte forma: Inicialmente, faz-se 
uma Apresentação do material ao professor; sequenciamente, apresenta-se o Material Didático, 
dirigido ao aluno e, finalmente, discutem-se as orientações metodológicas do trabalho, esta parte 
também voltada ao docente. A pesquisa das fontes bibliográficas aponta que o estudo da 
perspectiva histórica da formação dos conceitos da Matemática pode tornar a disciplina mais 
compreensível para os alunos, uma vez que se lança um olhar sobre a gênese das idéias 
matemáticas. Dessa maneira, a história pode representar o ponto de partida para ações 
pedagógicas que despertem a motivação para a aprendizagem dos conteúdos, a partir da 
compreensão da relevância dos conceitos matemáticos na trajetória da humanidade. Instrumentos 
como questionários, notas de campo e avaliação das atividades serão usados para a coleta de 
dados durante a intervenção na escola, para relato e discussão posteriores, na sistematização da 
pesquisa empreendida.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILVIA MARIA PELOSO 
Orientador: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Reflexões sobre Avaliação: Esboçando Retratos da EJA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Avaliação; EJA; Matemática
Resumo: O presente trabalho propõe refletir sobre as práticas de avaliações utilizados em 
Matemática dentro da Educação de Jovens e Adultos, mostrando que a avaliação deve e pode ser 
conduzida de modo natural. E que a avaliação é uma ferramenta para que o professor possa 
acompanhar o desenvolvimento do aluno, visando buscar melhorias nos processos de ensino e 
aprendizagem sem criar traumas ou ser um fator desmotivador ao aluno. Para fundamentar esses 
estudos, utilizou-se como referências teóricas autores como Maria Teresa Estaban, Cipriano 
Carlos Luckesi e Celso dos Santos Vasconcellos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SILVIA MARIA PELOSO 
Orientador: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Reflexões sobre Avaliação: Traçando caminhos na EJA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Avaliação; Educação de Jovens e Adultos; Critérios de Avaliação
Resumo: O presente trabalho propõe refletir sobre métodos de avaliação utilizados em 
Matemática dentro da EJA, mostrando que a avaliação deve e pode ser conduzida de modo 
natural, na Educação de Jovens e Adultos. E que a avaliação é uma ferramenta para que o 
professor possa acompanhar o desenvolvimento do aluno, visando buscar melhorias nos 
processos de ensino e aprendizagem sem criar traumas ou ser um fator desmotivador ao aluno. 
Este caderno também apresentará a estratégia de ação do projeto; uma síntese teórica sobre 
avaliação; a Avaliação dentro das Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos; a 
Concepção de Avaliação no Projeto Político Pedagógico do CEEBJA Santa Clara, a EJA no Brasil 
e a EJA na LDB 9.394/96.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SIMONE CRISTINA ROMAO 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ARTE E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: ESTUDO DA GEOMETRIA COM FOCO NAS 
OBRAS DE ESCHER
Tema: Currículo de Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Arte; Geometria; Obras de Escher
Resumo: Por acreditar que a Matemática é de importância fundamental no processo de formação 
social e cultural dos alunos, podendo ultrapassar o limite da informação para atingir o da 
formação, a presente proposta objetivou demonstrar a relevância em atrelar a Arte ao ensino da 
Geometria na escola. Esse estudo buscou aprofundar conhecimentos teórico-práticos de 
Geometria, por meio da análise de algumas obras de Escher. Por meio de revisão bibliográfica, 
buscou-se a contribuição de diversos autores que tratam acerca da Matemática, da Geometria e 
da Arte, constituindo-se assim uma forma harmônica de desenvolver os trabalhos com 20 (vinte) 
alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental, por meio das obras de Escher e sua relação com a 
Geometria; como estratégia de ação foi proposto aos alunos que realizassem pesquisas na 
internet, viabilizando a apresentação e discussão de vídeos que tratam da temática, bem como, 
debates e atividades experimentais, realizando-se ainda uma exposição para divulgação dos 
trabalhos. Os principais resultados obtidos foram: maior interesse dos alunos diante dos 
conteúdos de Geometria; maior apropriação de conhecimentos geométricos; reconhecimento de 
que é possível aliar Matemática e Arte, desenvolvendo uma forma de metodogia diversificada, 
trabalhando com material capaz de harmonizar cultura, raciocínio, concentração e prazer no 
processo de ensino e aprendizagem.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SIMONE CRISTINA ROMAO 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Arte e Educação Matemática: estudo da Geometria com foco nas obras de Escher.
Tema: Currículo de Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Arte; Geometria; Obras de Escher
Resumo: As atividades apresentadas nesta Unidade Didática são resultantes de pesquisas 
desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná–PDE/PR, com a intenção de aprofundar conhecimentos teórico-práticos de 
Geometria, por meio da análise de algumas obras de Escher. Como estratégias de ação serão 
utilizadas um conjunto de atividades, visando subsídios teórico-práticos diversificados para tratar 
da temática, envolvendo 20 (vinte) alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental, por meio de 
exposição oral: histórico-conceituais das obras de Escher e sua relação com a geometria; 
pesquisas na internet, apresentação e discussão de vídeos; debates e atividades experimentais. 
Os encaminhamentos possibilitarão respostas às indagações da pesquisa, como também a 
elaboração de um artigo ao final do trabalho proposto.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SINTIA ELENA MONTEIRO MACHADO
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: A MATEMÁTICA DO SEXTO ANO NA CONSTRUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE 
BRINQUEDOS E OBJETOS: UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Materiais manipuláveis; brinquedos; geometria; Educação Matemática.
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da implementação de uma proposta contida 
na Unidade Didático-Pedagógica intitulada “A Matemática do Sexto Ano na Construção e 
Manipulação de Brinquedos e Objetos: Uma proposta de Integração”, que contém atividades de 
construção, manipulação de objetos e brinquedos, como: porta retrato, porta-caneta, para queda, 
para alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. Com o objetivo de investigar a viabilidade da 
proposta aplicamos no sexto ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Marechal Castelo 
Branco, município de Primeiro de Maio, Paraná. Coletamos os dados dessa implementação e 
apresentamos os resultados obtidos que mostram a viabilidade da proposta. Conclusivamente, 
podemos afirmar que os materiais manipuláveis trouxeram importante contribuição para o ensino 
e a aprendizagem de conteúdos de geometria e de álgebra. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_mat_artigo_sintia_elena_monteiro_machado.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uel_mat_artigo_sintia_elena_monteiro_machado.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_mat_pdp_simone_cristina_romao.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SINTIA ELENA MONTEIRO MACHADO
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A MATEMÁTICA DO SEXTO ANO NA CONSTRUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE 
BRINQUEDOS E OBJETOS: UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Materiais manipuláveis; geometria; porta retrato; porta canetas; para quedas.
Resumo: Este trabalho trata-se de uma unidade didática que contém uma proposta para os 
alunos do 6° ano do Ensino Fundamental, ao abordar conteúdos de Matemática. Por meio da 
construção de materiais manipuláveis para a elaboração de objetos como porta-retrato, porta-
caneta e um brinquedo – o paraquedas - exploramos conceitos e ideias matemáticas que devem 
ser considerados neste ano. Realizamos um estudo sistemático da estratégia de ensino adotada e 
propomos de modo detalhado atividades trazem possibilidades para o ensino de Matemática 
amparado nas tendências atuais da Educação Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SIRLENE ANGHEBEN SCHMITZ 
Orientador: Pedro Pablo Durand Lazo - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO MÉDIO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Meios Tecnológicos; Ensino-Aprendizagem
Resumo: Por meio da implementação de uma proposta de intervenção pedagógica, relata-se e 
analisa-se criticamente no presente artigo a experiência obtida no PDE – Programa de 
Desenvolvimento Educacional/PR em 2014. A proposta pautou-se: Modelagem Matemática no 
Ensino Médio: Aplicação de Funções como Metodologia de Ensino, O público a que esteve 
direcionada as atividades foi os professores do Colégio Estadual Padre Pedro Canísio Henz de 
Cascavel, durante o 1º semestre de 2014, para alcançar os objetivo de facilitar o ensino e a 
aprendizagem e enriquecer a aula de matemática, tornando-a mais interessante, estimulando nos 
alunos o gosto pela matemática. Na sequência estimulou-se, a capacidade do ensino-
aprendizagem direcionando recursos didáticos para a prática pedagógica do professor quando 
aplica um determinado conteúdo utilizando-se da Modelagem Matemática, envolvendo o uso das 
TICs. Assim como na sociedade as técnicas e as ciências evoluem de forma grandiosa. Justifica-
se esta proposta com base na crescente evolução dos conceitos teóricos, devido ao avanço das 
tecnologias, que institui a necessidade de uma Matemática cada vez mais intensa e diferenciada. 
Obteve-se excelentes resultados na implementação da proposta pedagógica, uma vez que, se 
pode contar com a participação ativa dos professores em cada atividade sugerida. Isso nos 
possibilitou concluir que toda prática pedagógica intencional, diferenciada com o uso da 
tecnologia em sala de aula, traz bons resultados e contribui decisivamente para desenvolver a 
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proficiência para refletir sobre a necessidade de o professor utilizar novas metodologias usando a 
tecnologia, e, consequentemente, para dar um grande salto na melhoria da qualidade de ensino. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SIRLENE ANGHEBEN SCHMITZ 
Orientador: Pedro Pablo Durand Lazo - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO: APLICAÇÃO DE FUNÇÕES COMO 
METOLOGIA DE ENSINO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Meios Tecnológicos Ensino-aprendizagem; Funções no 
Ensino Médio
Resumo: A presente Unidade Didática refere-se a um material de apoio para o processo de 
ensino-aprendizagem da disciplina de Matemática, direcionando recursos didáticos para a prática 
pedagógica do professor quando aplica um determinado conteúdo utilizando-se da Modelagem 
Matemática, envolvendo o uso das TIC`s. Assim como na sociedade as técnicas e as ciências 
evoluem de forma grandiosa. Justifica-se esta proposta com base na crescente evolução dos 
conceitos teóricos, devido ao avanço das tecnologias, que institui a necessidade de uma 
Matemática cada vez mais intensa. O principal assunto que se levanta é: Como ensinar a 
Matemática? Como motivar o aluno? Como torná-lo independente? Como ensiná-lo a pensar? A 
proposta consiste em esclarecer o que é o Modelo e a Modelagem Matemática, bem como refletir 
sobre a necessidade de o professor aprender a Modelagem para ensinar Matemática por meio da 
tecnologia, propondo usos possíveis da essência deste método no processo de ensino e 
aprendizagem. A metodologia será desenvolvida em três etapas: Na primeira, exploratória visando 
prover os professores de conhecimento sobre o tema; na segunda etapa, orientar os professores 
de como podem utilizar os programas tecnológicos em suas aulas; na terceira e ultima etapa 
disponibilizar modelo da modelagem matemática com o conteúdo sobre funções.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SOLANO HERBERTI BORDIM 
Orientador: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: AVALIAÇÃO NA EJA: possibilidades de novos instrumentos
Tema: Avaliação na Educação de Jovens e Adultos – EJA.
Palavras-chave: Instrumentos de avaliação; EJA; Matemática.
Resumo: As práticas avaliativas que norteiam a organização e o desenvolvimento do trabalho 
pedagógico podem servir à manutenção ou à transformação social. Embora existam muitas 
teorias a respeito do ato de avaliar defendendo que ele deve ser contínuo e diagnóstico as 
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escolas continuam aplicando métodos tradicionais e classificatórios, o que não auxilia o avanço e 
o crescimento dos alunos. A avaliação da aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
tem se revelado um dos grandes problemas do desenvolvimento do processo pedagógico, visto 
que boa parte dos alunos não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade 
apropriada. Porém são pessoas que têm conhecimentos adquiridos; conhecimentos estes que 
poderão viabilizar os diversos mecanismos de avaliação, apresentando-se como uma dinâmica 
que una os sujeitos. O objetivo deste trabalho é o de levar diferentes processos de avaliação junto 
aos alunos do 9º ano que são atendidos no modelo coletivo, compreendendo melhor o aluno e 
sua realidade diária. Enfim, acreditar nas possibilidades do ser humano buscando seu 
crescimento pessoal e profissional.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SOLANO HERBERTI BORDIM 
Orientador: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Movimento da Avaliação na EJA: da trajetória histórica à situação atual. 
Tema: Avaliação na Educação de Jovens e Adultos – EJA.
Palavras-chave: EJA; avaliação; valorização
Resumo: As práticas avaliativas que norteiam a organização e o desenvolvimento do trabalho 
pedagógico podem servir à manutenção ou à transformação social. Embora existam muitas 
teorias a respeito do ato de avaliar defendendo que ele deve ser contínuo e diagnóstico as 
escolas continuam aplicando métodos tradicionais e classificatórios, o que não auxilia o avanço e 
o crescimento dos alunos. A avaliação da aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos – EJA; 
tem se revelado um dos grandes problemas do desenvolvimento do processo pedagógico, visto 
que boa parte dos alunos não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade 
apropriada. Porém são pessoas que têm conhecimentos adquiridos; conhecimentos estes que 
poderão viabilizar os diversos mecanismos de avaliação, apresentando-se como uma dinâmica 
que una os sujeitos. O objetivo deste trabalho é o de levar diferentes processos de avaliação junto 
aos alunos do 9º ano que são atendidos no modelo coletivo, compreendendo melhor o aluno e 
sua realidade diária. Enfim, acreditar nas possibilidades do ser humano buscando seu 
crescimento pessoal e profissional. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SONIA DA SILVA SCHENEKEMBERG 
Orientador: Eliandro Rodrigues Cirilo - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: QUESTÕES DE MEDIDAS AGRÁRIAS NA TRIBO TERRA INDÍGENA IVAÍ
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
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Palavras-chave: Educação Indígena. Etnomatemática. Ensino da Matemática Cultura.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo auxiliar os educandos no processo de conversão 
de medidas agrárias em medidas consideradas comerciais, como parte da pesquisa do Programa 
de Desenvolvimento Educacional, da Secretaria do Estado do Paraná, PDE/2014. Este projeto 
pretende fazer uma intervenção, no âmbito da Educação Matemática junto à aldeia Terra Indígena 
Ivaí, onde vivem índios de etnia KAINGANG, os quais buscam o sustento da prática de artesanato 
e do cultivo de lavouras, há duas formas de exploração agrícola: a que é realizada em micro 
cultivos local, dentro da reserva; e a realizada pela prestação de serviços a fazendeiros locais, 
fora da reserva. Nesses dois casos, para receberem o pagamento de seus serviços, os grupos de 
indígenas, de certo lote de terra precisam efetuar a medição da terra trabalhada, o que fazem 
utilizando medidas agrárias como corda, braças e litro. Tornou-se explícita a necessidade de 
desenvolver um trabalho em prol da aldeia Terra Indígena Ivaí, donde surgiu este projeto: 
Questões de Medidas Agrárias na Tribo \"Terra Indígena Ivaí”. Como resultados foram observados 
uma melhora significativa na compreensão das medidas agrárias utilizadas pela comunidade 
indígena da Tribo Terra Indígena Ivaí, assim como evidenciou a real necessidade de um trabalho 
que aborde a etnomatemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SONIA DA SILVA SCHENEKEMBERG 
Orientador: Eliandro Rodrigues Cirilo - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: QUESTÕES DE MEDIDAS AGRÁRIAS NA TRIBO \"TERRA INDÍGENA IVAÍ\"
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Indígena. Etonomatemática. Educação Matemática. Cultura.
Resumo: Este projeto pretende fazer uma intervenção, no âmbito da Educação Matemática junto 
a aldeia Terra Indígena Ivaí, onde vivem índios de etnia KAINGANG, os quais buscam o sustento 
da prática de artesanato e do cultivo de lavouras, há duas formas de exploração agrícola: a que é 
realizada em micro cultivos locais, dentro da reserva; e a realizada pela prestação de serviços a 
fazendeiros locais, fora da reserva. Nesses dois casos, para receberem o pagamento de seus 
serviços, os grupos de indígenas, de um certo lote de terra precisam efetuar a medição da terra 
trabalhada, o que fazem utilizando medidas agrárias como corda, braças e litro. Tornou-se 
explícita a necessidade de desenvolver um trabalho em prol da aldeia Terra Indígena Ivaí, donde 
surgiu este projeto: Questões de Medidas Agrárias na Tribo”Terra Indígena Ivaí”.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SONIA REGINA AMORIM 
Orientador: Moises Meza Pariona - IES: UEPG

Etapa: Artigo

Título: Problemas matemáticos, como tornar sua resolução atrativa?
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática.
Palavras-chave: Problemas matemáticos; Leitura; Resolução 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados do projeto de implementação pedagógica: 
Problemas Matemáticos, como tornar sua resolução atrativa? Este projeto foi desenvolvido no 
Colégio Estadual Carmelina Ferreira Pedroso, em Arapoti. A intervenção pedagógica foi realizada 
com alunos do 6º ano do ensino fundamental. Os alunos que participaram do projeto de 
implementação foram divididos em três grupos, cada qual com oito alunos, para que o 
atendimento aos alunos durante as atividades pudesse ser individualizado. Foi trabalhada a 
metodologia da resolução de problemas matemáticos como uma ferramenta para motivar o aluno 
a pensar, a aprender a prestar atenção no que está lendo, assim, propiciando neles iniciativa e 
espírito explorador, e incitá-lo para a criatividade. Durante a implementação foram utilizados 
diferentes tipos de problemas, com o objetivo de incentivar os alunos que participaram do projeto 
a tomar gosto pela resolução de problemas matemáticos. Como professora de Matemática, há 
muitos anos trabalhando com alunos do 6º ano, percebo a dificuldade apresentada pelos alunos 
principalmente na leitura e na interpretação dos enunciados de problemas propostos durante as 
aulas, esta foi minha motivação para elaborar e por em prática este projeto de implementação. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SONIA REGINA AMORIM 
Orientador: Moises Meza Pariona - IES: UEPG

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Problemas matemáticos, como tornar sua resolução atrativa?
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática.
Palavras-chave: Problemas matemáticos. Leitura. Interpretação. Resolução
Resumo: Esta unidade didático-pedagógica se caracteriza como uma Unidade Didática 
direcionada aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Carmelina Ferreira Pedroso 
E.F.M. A metodologia a ser utilizada nesta unidade didática será a Resolução de Problemas. Não 
da forma tradicional, que normalmente se restringe a propor problemas como fechamento de um 
determinado conteúdo, onde o aluno apenas aplica as fórmulas trabalhadas em aulas anteriores 
ou as operações já conhecidas por ele, e sim como uma maneira de tornar o aluno mais 
participativo no processo ensino—aprendizagem. Serão trabalhadas nesta Unidade Didática a 
leitura, a interpretação e a resolução de problemas matemáticos. Problemas estes que seguirão a 
classificação de Luiz Roberto Dante e as etapas de resolução de George Polya.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SONIA REGINA FELIX
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O Ensino de Geometria por meio da Modelagem: um estudo das embalagens para 
alimento a base de cereais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: : Modelagem Matemática; Embalagens; Geometria Espacial.
Resumo: Apoiado na importância de um trabalho pedagógico significativo para o aluno, neste 
trabalho, a autora propõe um estudo da Modelagem Matemática no contexto da Educação 
Matemática como estratégia de ensino da Geometria no Ensino Fundamental. A ideia é resgatar o 
ensino da Geometria Espacial por meio da apresentação de problemas do cotidiano, onde se 
pretende despertar no aluno o interesse de pesquisar e produzir respostas. Para isto, os alunos 
irão confeccionar e manusear embalagens como: latas, caixas, entre outros, como recurso 
didático para o ensino da Geometria . Assim, pretende se que os alunos construam os 
significados acerca de áreas e volumes a partir dos modelos construídos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SONIA REGINA FELIX
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Ensino de Geometria por meio da Modelagem: um estudo das embalagens para 
alimento a base de cereais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática; Embalagens; Geometria Espacial.
Resumo: Apoiado na importância de um trabalho pedagógico significativo para o aluno, neste 
trabalho, a autora propõe um estudo da Modelagem Matemática no contexto da Educação 
Matemática como estratégia de ensino da Geometria no Ensino Fundamental. A ideia é resgatar o 
ensino da Geometria Espacial por meio da apresentação de problemas do cotidiano, onde se 
pretende despertar no aluno o interesse de pesquisar e produzir respostas. Para isto, os alunos 
irão confeccionar e manusear embalagens como: latas, caixas, entre outros, como recurso 
didático para o ensino da Geometria . Assim, pretende se que os alunos construam os 
significados acerca de áreas e volumes a partir dos modelos construídos.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SOVELTH CARDOSO 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: O uso do portfólio como instrumento de avaliação em Matemática
Tema: Avaliação
Palavras-chave: Portfólios; Avaliação; Ensino e aprendizagem; Matemática
Resumo: A avaliação deve ser vista como um processo contínuo, em que os registros tenham um 
sentido, e que possam auxiliar o professor no exercício de sua prática. Ela deverá apresentar 
meios, recursos para buscar alternativas que possam orientar o processo de ensino e de 
aprendizagem e também como uma forma de oportunizar a participação dos alunos. O portfólio é 
uma ferramenta de avaliação que permite operacionalizar a avaliação formativa, contínua e 
sistemática. O portfólio pode tornar o processo avaliativo mais humano uma vez que ele permite 
que o aluno participe da sua elaboração, organização e construção. No momento em que se 
procuram encontrar soluções para que a educação acompanhe as rápidas mudanças que 
ocorrem no mundo atual, parece razoável que aprendizagem e a avaliação por meio de portfólio 
sejam uma alternativa. Sendo assim, a avaliação deve propiciar aos educando transformações e 
novas perspectivas de aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SOVELTH CARDOSO 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Uso do Portfólio como Instrumento de Avaliação em Matemática
Tema: Avaliação
Palavras-chave: Formato do Material Didático Público alvo Resumo Educação Matemática; 
Avaliação;funções; Portfólio. Funções; Portfólio.
Resumo: Esta Unidade Pedagógica tem por finalidade propor o uso do portfólio como instrumento 
de avaliação em Matemática para ser desenvolvido com o 1º ano do Ensino Médio numa escola 
pública da Rede Estadual Paranaense. Para utilizar o portfólio foram selecionadas questões para 
trabalhar às funções do 1º e 2º graus, numa perspectiva em que os alunos participem ativamente 
do processo de ensino e de aprendizagem. Considerando que trabalhar com Matemática em sala 
de aula exige considerar as estratégias, investigações e resoluções de situações problemas pelos 
alunos, esperamos que ao construir o portfólio os alunos mostrem os processos percorridos para 
aprender. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SUELI DE SOUZA LADEIA CADAMURO 
Orientador: Nelma Sgarbosa Roman de Araujo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: Descobrindo os Poliedros de Platão e sua relação com o cotidiano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria Espacial; Poliedros de Platão; Materiais 
Manipuláveis.
Resumo: Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná (SEED). O projeto, que leva o mesmo título deste artigo, foi 
realizado no Colégio Estadual Santa Mônica – EFM, na cidade de Santa Mônica-Pr, com alunos 
do terceiro ano do Ensino Médio, no ano de 2014. O objetivo desse trabalho é amenizar as 
defasagens com relação ao conteúdo básico da Geometria Espacial, mais especificamente dos 
Poliedros de Platão, proporcionando uma aprendizagem efetiva e significativa. A proposta 
consistia em trabalhar os conteúdos de geometria espacial de forma interativa, dinâmica e 
significativa, utilizando como metodologia a história da geometria, situações problemas do 
cotidiano e oficinas que incluíam a construção das representações dos sólidos platônicos e a 
exploração do software Poly. Os resultados foram satisfatórios, sendo possível perceber que o 
trabalho desenvolvido com uma metodologia diferenciada e atrativa proporciona aprendizagem 
mais significativa aos alunos. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SUELI DE SOUZA LADEIA CADAMURO 
Orientador: Nelma Sgarbosa Roman de Araujo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências 
e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Descobrindo os Poliedros de Platão e sua relação com o cotidiano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; Geometria Espacial; Poliedros de Platão; Materiais 
Manipuláveis.
Resumo: Esta Unidade Didática foi produzida com a intenção de trabalhar conteúdos de 
geometria espacial, em especial, os poliedros de Platão de forma interativa, dinâmica e 
significativa, com a finalidade de aproximar os alunos do conhecimento geométrico de forma 
prazerosa e diferenciada. Tem como objetivo possibilitar o aprimoramento da linguagem 
matemática dos alunos, estabelecendo relação entre seu cotidiano e os Poliedros de Platão. 
Desta forma, tentará suprir, pelo menos em parte, as defasagens com relação ao conteúdo básico 
de Geometria Espacial. Ao abordar os conteúdos, será trabalhada primeiramente a música 
Aquarela de Toquinho com o objetivo de relacionar a música com tudo que nos cerca e como as 
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formas geométricas se encontram presentes em nossas vidas. Será realizado um resgate 
histórico dos Poliedros de Platão proporcionando atividades contextualizadas; oficinas com 
planificação e construção dos sólidos geométricos; identificação e classificação em imagens, 
figuras, fotos e objetos com a utilização de materiais manipuláveis e multimídia, possibilitando 
também a ampliação da visão espacial e a resolução de problemas, que poderá contribuir para 
uma aprendizagem eficaz com o desenvolvimento do pensamento geométrico e a construção do 
conhecimento matemático.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SUELI TANHOLE DE LIMA
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A EDUCAÇÃO FISCAL NO ENSINO DA MATEMÁTICA: perspectivas para uma prática 
cidadã
Tema: A Educação Fiscal no Ensino da Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática; Formação Continuada; Educação Fiscal; Tratamento da 
Informação; Ensino Fundamental.
Resumo: Este artigo expõe um estudo desenvolvido no Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE/PR, no ano de 2013, e que resultou na produção de um Caderno Temático 
intitulado “A Matemática no Contexto da Educação Fiscal: uma proposta para a formação 
continuada”. A proposta foi aplicada no Colégio Estadual Papa João Paulo I – EFM, do município 
de Almirante Tamandaré - região metropolitana norte de Curitiba - no primeiro semestre de 2014. 
O objetivo dessa intervenção pedagógica foi a socialização da produção didático-pedagógica e a 
troca de experiências entre os professores, em relação aos temas propostos pela professora 
PDE. O material didático propõe uma articulação entre os conteúdos básicos do Tratamento da 
Informação e seis temas gerados pela Educação Fiscal: Água, Energia Elétrica e Telefonia; 
Tributos; Trabalho e Consumo; Recursos Financeiros da Escola; Contabilidade do Orçamento 
Familiar e Documentos Fiscais. Sob esse viés, trouxe aos professores do Ensino Fundamental 
espaços de discussões e reflexões acerca das temáticas, através de oficinas e de um grupo de 
trabalho multidisciplinar. Em relação aos resultados alcançados, os professores destacaram que o 
material proposto é de fácil compreensão e, principalmente, poderá interferir de forma positiva no 
estudo dos conteúdos escolares e, também, fomentar as práticas de cidadania. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SUELI TANHOLE DE LIMA
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO FISCAL: Uma Proposta para a 
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Formação Continuada
Tema: A Educação Fiscal no Ensino da Matemática
Palavras-chave: Formação Continuada; Educação Matemática; Educação Fiscal; Tratamento da 
Informação; Ensino Fundamental.
Resumo: Este Caderno Temático apresenta uma proposta didático-pedagógica da Educação 
Fiscal articulada aos conteúdos básicos do Tratamento da Informação. O trabalho tem por objetivo 
trazer para a formação docente discussões e a exploração de temas inerentes à Educação Fiscal, 
a serem desenvolvidos no Ensino Fundamental. Portanto, com este material didático, almeja-se 
contribuir com a prática do Professor de Matemática, com o intuito de estabelecer conceitos 
comuns para a investigação integradora e, assim, intensificar o ensino dos conteúdos 
matemáticos e fomentar o exercício das práticas de cidadania no âmbito escolar. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SUELI TEIXEIRA ROSA 
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL

Etapa: Artigo

Título: Resolução de problemas por meios de tarefas lúdicas
Tema: O uso de tarefas lúdicas no ensino da Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática. Tarefas lúdicas. Resolução de Problemas. Jogos.
Resumo: Este artigo apresenta um relato de aplicação de uma proposta através de tarefas 
lúdicas, especificamente, a aplicação de “jogos”, como forma de superação ou minimização do 
desinteresse dos alunos. Nesta ação, tornam-se necessárias algumas orientações e certos 
questionamentos sobre a finalidade e o uso dos jogos, para que o “jogar” torne-se uma ocasião de 
aprendizagem. A aplicação se deu, aliada à resolução de problemas, de acordo o conteúdo 
estruturante “Números e Álgebra”. O objetivo principal foi investigar os conhecimentos 
matemáticos dos alunos do 9º ano, do Colégio Estadual do Campo Nilo Peçanha. No entanto, a 
proposta de jogos pode ser utilizada nas diversas séries e ser adaptada aos diferentes conteúdos, 
como meio de proporcionar aos alunos um efetivo desempenho na aprendizagem. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: SUELI TEIXEIRA ROSA 
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Resolução de problemas por meio de tarefas lúdicas
Tema: O uso de tarefas lúdicas no ensino da Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática. Tarefas lúdicas. Resolução de Problemas. Jogos
Resumo: Esta proposta didática pedagógica na escola pretende trabalhar com a Resolução de 
Problemas por meios de tarefas lúdicas cujo objetivo é investigar os conhecimentos matemáticos 
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dos alunos do 9º ano do Colégio Estadual Nilo Peçanha, envolvendo o conteúdo em estudo no 
Ensino Fundamental. O professor apresentará a proposta didática aos alunos por meio de “jogos”.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: TANIA PEREIRA BASSO 
Orientador: Mariana Moran Barroso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Artigo

Título: O USO DOS JOGOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE NÚMEROS INTEIROS 
E SUAS OPERAÇÕES COM ALUNOS DO 7o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Tema: Tendencias metodológicas Em Educação Matemática
Palavras-chave: Números Inteiros. Jogos didáticos. Educação Matemática. 
Resumo: Este artigo buscou contemplar a importância dos jogos para a construção do conceito 
de números inteiros com alunos do 7º ano do Ensino fundamental e teve por objetivo investigar de 
que forma é possível proporcionar essa contribuição. As atividades desenvolvidas tiveram um 
cronograma de estudo com materiais didáticos pedagógicos, tendo como documento norteador as 
Diretrizes Curriculares Educacionais (DCE, 2008) e todo embasamento teórico que fundamentou 
o primeiro período do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O trabalho in loco 
desenvolveu-se com material didático composto por jogos didáticos pedagógicos que buscaram 
auxiliar os alunos no aprendizado e compreensão dos conceitos de números inteiros, bem como 
suas operações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: TANIA PEREIRA BASSO 
Orientador: Mariana Moran Barroso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O USO DOS JOGOS PARA CONSTRUÇÃO DOS NÚMEROS INTEIROS E SUAS 
OPERAÇÕES COM ALUNOS DO 7ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendencias metodológicas Em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos; Aprendizado; Números.
Resumo: Esta produção destina-se aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de Matemática 
e tem por objetivo investigar de que forma é possível proporcionar uma contribuição do uso dos 
jogos na construção do conhecimento dos números inteiros e suas operações. As atividades terão 
um cronograma de estudo com materiais didáticos pedagógicos, tendo como documento 
norteador as Diretrizes Curriculares Educacionais (DCE) e todo embasamento teórico que 
fundamentou o primeiro período do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O material 
didático será composto por jogos didáticos pedagógicos que estimularão os alunos no 
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aprendizado e fixação dos números inteiros bem como suas operações. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: TANIS SALETE COMIN 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Investigação Matemática e o Sistema de Numeração Decimal
Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática - Investigação Matemática
Palavras-chave: Sistema de Numeração Decimal; Aprendizagem; Investigação Matemática.
Resumo: Um processo de ensino eficaz constitui um dos grandes desafios que se impõe aos 
educadores contemporâneos. No entanto, atingir esse objetivo implica lançar mão de 
metodologias de ensino inovadoras que primem pela participação do aluno enquanto agente de 
sua própria aprendizagem. Com esse intuito, o presente trabalho teve como objetivo proporcionar 
aos alunos de 6º ano (início das séries finais do Ensino Fundamental), do Colégio Estadual José 
Armim Matte – EFMNP de Chopinzinho/PR, a oportunidade de experimentar a construção do seu 
próprio conhecimento em relação ao Sistema de Numeração Decimal e suas propriedades 
operatórias, utilizando a metodologia da Investigação Matemática como alternativa de ensino. 
Essa iniciativa se justifica diante da constatação das grandes dificuldades dos alunos em 
compreender as propriedades e realizar as operações fundamentais com os números naturais ao 
ingressarem nas séries finais do Ensino Fundamental. Trata-se de um trabalho que busca aporte 
na produção bibliográfica existente sobre o tema e relata a experiência obtida com a aplicação do 
projeto de intervenção pedagógica relativo ao Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 
da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: TANIS SALETE COMIN 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Investigação Matemática e o Sistema de Numeração Decimal
Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática - Investigação Matemática
Palavras-chave: Investigação Matemática; Sistema de Numeração Decimal; as quatro operações 
fundamentais.
Resumo: O presente trabalho foi elaborado motivado pela falta de domínio de conhecimento do 
nosso sistema numérico por parte de nossos alunos que ingressam no Ensino Fundamental - 
Anos finais, trazendo consigo dificuldades de compreensão e assimilação das propriedades do 
sistema indo-arábico e, consequentemente, do significado das operações fundamentais. A 
proposta desta produção tem como tema a Metodologia da Investigação Matemática na 
aprendizagem do Sistema de Numeração Decimal e suas operações, com o objetivo de tornar o 
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processo de ensino e aprendizagem da Matemática significativo, interessante e desafiador, 
proporcionando aos alunos uma oportunidade de experimentar a construção do seu próprio 
conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: TEREZA YORIKO UEDA BRITO 
Orientador: Sonia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: A Matemática por trás do “Raio X dos Tributos”.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Consciência Social. Cidadania. Impostos. Arrecadação e Fiscalização.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma experiência de um 
trabalho sobre a conscientização dos pagamentos de impostos de alguns itens, elaborado de 
acordo com a Proposta de Implementação Pedagógica do Programa de Desenvolvimento 
Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Tal proposta foi desenvolvida com 
os alunos do 3º ano Turma A - Curso Ensino Médio, período matutino do Colégio Estadual Maria 
Dalila Pinto Ensino Fundamental, Médio e EJA de Santo Antônio da Platina – Pr, com o objetivo 
de auxiliar as alunas na construção de conceitos de Matemática Financeira, particularmente no 
que se refere ao pagamento de taxas de impostos. O tema deste trabalho “A Matemática por trás 
do “Raio X dos Tributos” busca abordar os conteúdos de Matemática Financeira de forma 
contextualizada, trazendo conhecimentos que se fazem presentes em situações de despertar a 
reflexão crítica da coisa pública, a conscientização dos alunos, pais e comunidade em geral, 
através da escola, a função sócio-econômica dos tributos e despertar no cidadão por meio de 
pesquisas e atividades que proporcionam aos alunos uma formação humana, ética e social para 
que sejam construtores de uma sociedade mais justa e solidária. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: TEREZA YORIKO UEDA BRITO 
Orientador: Sonia Regina Merege - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Matemática por trás do “Raio X dos Tributos”.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Consciência social; cidadania; impostos; arrecadação e fiscalização.
Resumo: Venho desenvolver através desse projeto o fortalecimento de um trabalho que, propicie 
aos adolescentes uma formação humana, ética e social para que sejam construtores de uma 
sociedade mais justa e solidária. O adolescente tem um papel fundamental na conscientização do 
país, dessa forma e, com esse pensamento esse projeto visa promover através de conceitos 
básicos dessa área falar sobre a importância dos impostos, orçamentos e pagamento de impostos 
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na área da alimentação entre outros. A importância deste está em perpassar para a vida do aluno 
temas vitais para a sua qualidade de vida, enfatizando de forma positiva a consciência social, pois 
ao saber quais são os impostos pagos e no que eles devem ser investidos, o cidadão passa a 
exigir um melhor uso dos recursos. É uma forma de despertar a reflexão crítica da coisa pública, o 
que garantirá um futuro mais promissor para o nosso país. Esse projeto visa conscientizar os 
alunos, pais e comunidade em geral, através da escola, a função sócio-econômica dos tributos e 
despertar no cidadão a necessidade de acompanhar a aplicação dos mesmos, indispensáveis ao 
exercício da cidadania. A ação pedagógica se desenvolverá de forma flexível e diversificada para 
os alunos interagirem enfatizando a solidariedade, agrupamento, cooperação, autonomia e 
conhecimento da realidade. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: A utilização da Resolução de Problemas na modalidade Educação de Jovens e Adultos – 
EJA.
Tema: Tendencias em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Matemática; Resolução de 
Problemas.
Resumo: O presente artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, 
intitulado “A utilização da Resolução de Problemas na modalidade Educação de Jovens e Adultos 
– EJA.”, aplicado com alunos do Ensino Médio do Ensino para Jovens e Adultos - EJA, do 
CEEBJA Casturina C. Bonfim, em Pitanga, no ano de 2014, durante os meses de fevereiro a julho 
de 2014. O trabalho realizado teve como objetivo trabalhar Resolução de Problemas 
contextualizando situações baseadas nos conhecimentos prévios desses alunos, destacando a 
importância de se buscar desenvolver um método de ensino que vá de encontro às dificuldades 
enfrentadas no processo ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos desses alunos. 
Também traz o resultado da Unidade Didática trabalhada nas aulas, durante a implementação do 
Projeto, através das ações desenvolvidas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A utilização da Resolução de Problemas na modalidade Educação de Jovens e Adultos – 
EJA.
Tema: Tendencias em Educação Matemática
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Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Matemática; Resolução de 
Problemas.
Resumo: O presente projeto tem por objetivo trabalhar junto aos alunos da EJA, que estudam no 
CEEBJA (Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos) Casturina C. Bonfim 
Ensino Fundamental II do município de Pitanga, por meio da Resolução de Problemas 
contextualizando situações baseadas nos conhecimentos prévios desses alunos. É oportuno 
destacar a importância de se buscar desenvolver um método de ensino que vá de encontro às 
dificuldades enfrentadas no processo ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos desses 
alunos, bem como identificar e contextualizar situações problemas do cotidiano de acordo com o 
momento sociocultural de cada um ou de um grupo de alunos. Convém lembrar que esse projeto 
poderá ser implementado para outros níveis de conhecimento. Dessa forma contribui para a 
qualidade da Educação Básica do Paraná.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: TEREZINHA DURLI 
Orientador: Dirceu Pereira da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Artigo

Título: Aprendendo Matemática de forma divertida e contextualizada
Tema: Têndencias Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, proporcionalidade, Ensino Médio, PDE, usina eólica, 
Palmas.
Resumo: Este estudo relata a experiência com a aplicação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica, desenvolvido durante o período dedicado ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, oportunizado aos professores da rede estadual do Paraná. O Projeto de 
Implementação foi aplicado no 3º ano do Ensino Médio do colégio estadual Dom Carlos de 
Palmas – PR, o qual utilizou os pressupostos da Modelagem Matemática tendo como conteúdo 
básico a Regra de Três. A pesquisa foi realizada a partir de uma visita ao parque de energia eólica 
construído no município de Palmas – PR. Juntamente com os grupos formados pelos alunos, 
desenvolveram-se cálculos de regra de três, e a relação com a proporcionalidade permitindo aos 
alunos a formulação de conceitos, a resolução de problemas matemáticos, obtendo assim o 
conhecimento e a aplicação da matemática no cotidiano do aluno. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: TEREZINHA DURLI 
Orientador: Dirceu Pereira da Silva - IES: UNICENTRO

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Aprendendo Regra de Três de Forma Divertida e Contextualizada.
Tema: Têndencias Metodológicas em Educação Matemática
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Palavras-chave: Metodologia; Modelagem matemática; Regra de três
Resumo: Nesta unidade desenvolve-se uma metodologia diferente através da modelagem 
matemática. A atividade inicial será a pesquisa sobre o parque de energia eólica construído no 
município de Palmas PR, o qual trouxe benefícios para esta cidade. Juntamente com os grupos 
formados pelos alunos, desenvolve-se cálculos de regra de três, os quais poderá permitir aos 
alunos subsídios para formular os conceitos matemáticos, obtendo assim o conhecimento e a 
aplicação da matemática no cotidiano do aluno.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VADEMIR OSSUCCI 
Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O TRABALHO COM OS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS E AS QUESTÕES AMBIENTAIS 
VIA MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA ILUMINADORA
Tema: Tendencias Metodológica em educação matemática
Palavras-chave: Ensino de matemática; Captação de águas; Modelagem matemática; Escola 
pública
Resumo: Este trabalho registra a experiência vivenciada durante o envolvimento do trabalho no 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, Turma 2013/2014, quando se desenvolveu 
um projeto que buscou integrar os conteúdos da matemática do ensino médio, com os saberes 
sobre a água. O enfoque que se buscou foi o de oportunizar, por meio do trabalho com a 
modelagem matemática, que os alunos pudessem, numa situação-problema, desenvolver 
cálculos matemáticos na medida em que interagiam com outras áreas em busca de uma possível 
solução de ordem prática e, dessa forma, comprovar como a captação de água da chuva de uma 
escola pública pode, dependendo do caso, economizar recursos financeiros do Estado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VADEMIR OSSUCCI 
Orientador: MARCO ANTONIO BATISTA CARVALHO - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Utilizando a Matemática na construção de um sistema de captação de águas das chuvas
Tema: Tendencias Metodológica em educação matematica
Palavras-chave: Ensino de matemática; Estatística; Captação de águas; modelagem matemática; 
escola pública.
Resumo: Essa proposta de trabalho tem como objetivo o estímulo do aluno a pesquisar qual é o 
consumo médio mensal de água tratada que é utilizado em sua unidade escolar, qual seu custo 
médio e, portanto, refletir sobre o ônus que o consumo de água custa para o Estado. Logo, a 
unidade didática proposta, envolve o trabalho com alguns conteúdos matemáticos como: a 
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geometria dos sólidos, porcentagem, estatística e alguns conceitos de física. A proposta visa 
ainda, oportunizar que os alunos, com o uso da tecnologia computacional, por meio de softwares 
como Excel e o uso instrumental da internet, venham aplicar esse aparato na organização e 
leitura de dados estatísticos para poderem visualizar a possível construção e utilização de um 
sistema de captação de águas das chuvas, para poderem, identificar o conceito de matemática 
aplicada, tanto do ponto de vista econômico, como do seu emprego em questões ambientais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VANDERLEIA VOLPATO CRAVEIRO
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: ESTATÍSTICA - INVESTIGANDO A FORMA DE COBRANÇA E APLICAÇÃO DO IPTU
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Estatística; Tabelas; Gráficos ; IPTU.
Resumo: Por acreditar que a Estatística é de importância fundamental no processo de formação 
social e cultural dos alunos, podendo ultrapassar o limite da informação para atingir o da 
formação, é que a presente proposta tem como objetivo utilizar as técnicas Estatísticas para 
avaliar o conhecimento da comunidade escolar sobre a forma de cobrança e aplicação do IPTU. 
As informações foram pesquisadas no 4º Ano, do Curso Técnico em Administração, após 
orientação e organização de formulário. Com os registros obtidos elaboraram tabelas, gráficos e 
relatório para apresentar e divulgar os resultados para a comunidade estudantil. Assim, terão 
estímulos e habilidades para aplicar e resolver situações relacionadas à Estatística. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VANDERLEIA VOLPATO CRAVEIRO
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Estatística - Investigando a forma de cobrança e aplicação do IPTU. 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Estatística; Tabelas; Gráficos ; IPTU.
Resumo: Diante das dificuldades que o aluno tem em ler e interpretar tabelas e gráficos de 
pesquisa estatística, então resolvi desenvolver em meu Projeto o conteúdo Estatística, construção 
de tabelas e gráficos, mediante uma pesquisa de campo realizada pelos próprios alunos na 
comunidade que residem. Tendo como objetos utilizar as técnicas estatísticas para avaliar o 
conhecimento da comunidade escolar sobre a forma de cobrança e aplicação do IPTU e promover 
conscientização sobre nossos direitos e deveres em relação ao tributo.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VERA ISABEL PEREIRA 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: O ENSINO DAS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS POR MEIO DE JOGOS NO 6º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Jogos matemáticos, operações matemáticas, ensino-aprendizagem
Resumo: O estudo que ora se apresenta insere-se na linha de pesquisa Formação de 
Professores, do Programa de Desenvolvimento Educacional, Estado do Paraná. Discute os 
benefícios dos jogos nas aulas de matemática, em especial no ensino das quatro operações e 
procura entender porque essa metodologia vem se consolidando no ensino educacional brasileiro. 
A Matemática, como disciplina, é historicamente uma das mais temidas e a que apresenta os 
maiores índices de rejeição entre os alunos. Ensinar a resolver as operações matemáticas por 
meio dos jogos supera uma metodologia baseada apenas em memorizar e elaborar listas de 
exercícios, mecanicamente. Os jogos englobam vários saberes que levam o aluno a construir e 
desenvolver conceitos e procedimentos matemáticos importantes para sua vida pessoal e 
profissional, estimulando o cálculo mental, a dedução de estratégias, o domínio das operações 
fundamentais, a construção de conceitos e o desenvolvimento do raciocínio lógico. O objetivo 
geral foi analisar de que forma os jogos como metodologia de ensino na resolução das operações 
matemáticas é um procedimento viável para melhorar a aprendizagem dos alunos. Uma pesquisa 
bibliográfica com abordagem exploratória apoiou o estudo. A análise qualitativa dos dados 
permitiu verificar que os alunos apresentaram mais domínio dos conteúdos escolares que 
envolviam as noções básicas das operações matemáticas. Pode-se dizer, de acordo com os 
resultados obtidos, que a intervenção via jogos permitiu expressivas evoluções nas 
aprendizagens dos alunos, tanto no que concerne à construção das noções das operações como 
na elaboração de novas estratégias de solução de problemas. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VERA ISABEL PEREIRA 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ENSINO DAS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS POR MEIO DE JOGOS NO 6º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Jogos; Matemática; Operações Fundamentais
Resumo: A utilização dos jogos como metodologia de ensino na resolução das operações 
fundamentais visa à construção de conceitos matemáticos, pelo aluno, por meio de situações que 
incitam a curiosidade e sensibilidade. Desta forma, os jogos são grandes aliados dos professores 
e precisam ser mais explorados na educação dos alunos do ensino fundamental. Para isso, será 
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utilizado o jogo Banco Imobiliário, que é uma aplicação prática da matemática, onde os alunos 
poderão simular atividades de compras e vendas de imóveis e o jogo CONTIG 60, que é um dos 
jogos pedagógicos mais completos que existe, pois, estimula a criança e o adolescente de forma 
lúdica a raciocinar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VERA LUCIA DANI 
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: A tabuada no contexto escolar: o processo de ensino-aprendizagem a partir do material 
manipulável e dos jogos pedagógicos
Tema: Tendências Metogológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tabuada; materiais manipuláveis; jogos; lúdicos
Resumo: O artigo apresenta o tema “A tabuada no contexto escolar: o processo de ensino-
aprendizagem a partir do material manipulável e dos jogos pedagógicos”, considerando as 
dificuldades encontradas pela maioria dos professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná 
quanto à aprendizagem da tabuada pelos alunos. Apresenta resultados da implementação do 
material pedagógico – Unidade Didática, desenvolvida no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE), realizado junto aos alunos do 6º ano da Escola Estadual Eleodoro Ébano 
Pereira – Ensino Fundamental. Foram desenvolvidas atividades educacionais articuladas ao 
ensino da Tabuada e algoritmo da multiplicação. Visa despertar no aluno o gosto, interesse, 
curiosidade, prazer, raciocínio rápido e a importância da leitura, ainterpretação de problemas e 
ainda a realização das atividades com a tabuada. Conceber a tabuada através de diferentes 
linguagens: oral (teatro de Fantoche, música) e escrita (atividades e jogos lúdicos). À medida 
quese constrói no aluno o interesse pelo conhecimento matemático no contexto social em que ele 
vivese oportuniza construir os conceitos básicos da matemática, em relação à resolução de 
problemas, a partir das situações vivenciadas por ele. Na proporção em que se manifestam as 
dificuldades na aprendizagem do conteúdo da multiplicação, surge também a necessidade de 
intervenção pedagógica, que amparem tanto os professores em sua prática docente, quanto os 
alunos na construção desse conhecimento matemático. Nessa perspectiva, os jogos matemáticos 
utilizados no ambiente escolar como recurso pedagógico, podem promover um processo ensino-
aprendizagem mais eficaz, permitindo trabalhar a tabuada de uma forma mais atrativa e 
desafiadora para o aluno.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_mat_artigo_vera_lucia_dani.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unioeste_mat_artigo_vera_lucia_dani.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VERA LUCIA DANI 
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A tabuada no contexto escolar: o processo de ensino-aprendizagem a partir do material 
manipulável e dos jogos pedagógicos
Tema: Tendências Metogológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tabuada; materiais manipuláveis; jogos; lúdicos
Resumo: É incontestável que muitas vezes o aprendizado da tabuada se torna algo mecânico e 
desgastante. Para superação desta realidade, a ênfase da produção deve ser posta na 
construção dos conceitos. Percebeu-se a necessidade de elaborar uma Produção didática que 
nos permita buscar a implementação, que poderá promover a superação ou minimização das 
dificuldades de aprendizagem da tabuada. Através do ensino lúdico, é possível criar um ambiente 
agradável, divertido, que sirva de estímulo para o desenvolvimento integral do aluno, ganhando a 
capacidade de arranjar, ordenar, incluir, classificar e assim progressivamente, reconhecer a 
sequência numérica. A utilização de atividades e jogos lúdicos, como mais um recurso didático, é 
uma forma de unir teoria à prática. À medida que faz surgir no aluno o interesse pelo 
conhecimento matemático no contexto social em que ele vive; propicia ao aluno construir os 
conceitos básicos da matemática, em relação à resolução de problemas, a partir das situações 
vivenciadas por ele. Oportunizando desta forma, a assimilação e compreensão do processo de 
construção da tabuada. Então, decidiu-se trabalhar os conceitos matemáticos da tabuada de 
forma mais lúdica e prazerosa, para auxiliar o aluno na assimilação e produção do conhecimento 
acerca do processo de ensino aprendizagem da tabuada principalmente de multiplicação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VILMA APARECIDA PACHECO
Orientador: CARLOS ROPELATTO FERNANDES - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Artigo

Título: AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E DO MÉTODO DIALÉTICO 
(DIMENSÃO ECONÔMICA) NO ENSINO MÉDIO PARA OBTER O CUSTO DE CASA EM 
ALVENARIA
Tema: PESQUISAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ESCOLA
Palavras-chave: Educação Matemática. Método Dialético. Dimensão Econômica. Geometria. 
Residência em Alvenaria. Ensino Médio.
Resumo: As contribuições da educação matemática e do método dialético no Ensino Médio para 
obter o custo de casa em alvenaria é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica na Escola, como parte conclusiva das atividades do Programa de Desenvolvimento 
Educacional-PDE que possui origem na problemática das várias ofertas de mercado, qual é a 
opção ideal para ele no momento: planejar/construir, comprar pronta ou financiar para adquirir a 
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casa própria? Objetiva descrever o custo de uma casa (materiais e mão-de-obra) através da 
Dimensão Econômica do Método Dialético, de conhecimentos científicos matemáticos e das 
tendências metodológicas da educação matemática (resolução de problemas, modelagem 
matemática, mídias tecnológicas, etnomatemática, história da Matemática, investigações 
matemáticas). É um estudo que desenvolve sonhos, planejamento familiar e permite, através dos 
valores de uma casa pronta, financiada ou planejada e construída, analisar qual a melhor opção 
para adquirir uma casa. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VILMA APARECIDA PACHECO
Orientador: CARLOS ROPELATTO FERNANDES - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Parana

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As Contribuições da Educação Matemática e do Método Dialético (Dimensão Econômica) 
para o Estudo da Construção de Casa em Alvenaria – Ensino Médio
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Educação Matemática. Método Dialético. Conhecimentos Científicos. 
Residência em Alvenaria.
Resumo: Este estudo procura mostrar contribuições das tendências da educação matemática 
(resolução de problemas, modelagem matemática, mídias tecnológicas, etnomatemática, história 
da Matemática, investigações matemáticas) e do método dialético (dimensão econômica) de 
Dermeval Saviane e Didática de João Luiz Gasparin para o estudo de uma das várias formas de 
mercado para adquirir a casa própria ou um novo imóvel, o planejar e construir. Essa ação 
pedagógica destinada ao Ensino Médio (2º Ano) necessita também de conhecimentos científicos 
matemáticos (medida de comprimento, escala, perímetro, medida de superfície (área) e medida 
de volume, teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos, função linear, entre outros) para seu 
desenvolvimento. São fundamentos que apreendem, socializam, constroem conhecimentos 
científicos e que culmina na prática social do educando como ser histórico, capaz e crítico no 
exercício da cidadania. No contexto apresentado e da própria vida do educando, possibilita-lhe 
finalmente a escolha ideal para comprar uma casa: planejar e construir, comprar pronta ou 
financiar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Artigo

Título: GEOMETRIA PLANA DENTRO DO CONTEXTO MATEMÁTICO
Tema: Concepção sobre a matemática e a práticas avaliativas
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Palavras-chave: Avaliação. Geometria. Lúdico. Matemática. PCNs
Resumo: Este artigo visa mostrar a contribuição que a geometria plana oferece, trabalhando de 
forma simples, sem, no entanto perder a inflexibilidade da matemática. Nesse contexto, uma nova 
perspectiva é o ensino da geometria plana com a utilização do Tangram que ajuda na criatividade 
e desenvolvimento matemático, pois ele é uma forma lúdica de aprendizagem, pela manipulação 
das peças, ou seja, das figuras geométricas. Portanto, serão aplicadas atividades como forma de 
avaliação ministrada em 16 aulas aos alunos do 6° ano, no período entre fevereiro a junho de 
2014, na Escola Estadual Castro Alves – Ensino Fundamental, do Município de Pinhalão/PR, que 
está inserida no Projeto de Intervenção Pedagógica, desenvolvido pelo PDE – Programa de 
Desenvolvimento Educacional, através da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. O 
resultado foi muito bom, pois até a sala de aula sofreu mudanças de comportamento, entre seus 
companheiros sobre o assunto em pauta o que terminou num ambiente muito agradável. Assim, 
pode-se concluir que o resultado obtido deixou evidente a importância de se trabalhar a geometria 
plana como um meio para facilitar o entendimento da matemática. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VILMA DOS SANTOS OLIVEIRA 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GEOMETRIA PLANA DENTRO DO CONTEXTO MATEMÁTICO
Tema: Concepção sobre a matemática e a práticas avaliativas
Palavras-chave: Avaliação; Geometria; Matemática; PCNs; Lúdico.
Resumo: Este trabalho visa investigar as várias formas de avaliações sobre a matemática, 
considerada uma ciência de raciocínio lógico, que está sempre à procura de definições precisas, 
porém sempre tentando novas explicações para soluções claras. Em sua variação ao abordar 
sobre a geometria, aqui especificamente a plana, que estuda o ponto, a reta e o plano, que têm 
uma grande representatividade na vida cotidiana, pois, o conhecimento geométrico realiza os 
grandes feitos nas diversas áreas edificadas ou mesmo nas divisões territoriais. Assim, procura-se 
dar uma visão ampla aos alunos sobre a beleza e o rigor das demonstrações que ela impõe. 
Portanto, dentro da forma avaliativa proposta pelos PCNs, propor e analisar a melhor forma lúdica 
de apresentação do contexto didático da geometria plana dentro do cotidiano escolar e social. A 
ludicidade é uma maneira de contribuir e enriquecer o desenvolvimento intelectual do educando. 
Assim como Tangran ajuda em sala tornando-a mais atrativa e dinâmica, proporcionando aos 
alunos não somente a solução de problemas matemáticos, mas a criação e meios diversos para 
se chegar a várias soluções 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VILMAR SILVA DA SILVA 
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A importância dos jogos no ensino das quatro operações fundamentais da Matemática: 
adição, subtração, multiplicação e divisão.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Jogos
Palavras-chave: Operações Matemáticas Básicas; Jogos; Bingo Matemático; Contig 60; 
Educação de Jovens e Adultos.
Resumo: Este artigo relata os resultados obtidos no Projeto de Intervenção Pedagógica, 
realizado, em 2014, no Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) 
Paulo Leminski, no município de Lapa, Paraná. O objetivo deste trabalho foi analisar o emprego 
de jogos no ensino das quatro operações básicas da Matemática: adição, subtração, multiplicação 
e divisão, para uma turma de 20 alunos do coletivo do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, do 
período noturno. Os jogos utilizados foram o Contig 60 e o Bingo Matemático. Percebeu-se que 
durante a prática desses jogos, os alunos ficaram motivados, alegres e descontraídos. As 
propostas com os jogos melhoraram as relações pessoais entre os alunos e deles com o 
professor, visto que propiciaram um ensino aprendizagem da Matemática de forma mais dinâmica, 
divertida e prazerosa. Para além da motivação dos estudantes, constatou-se que, muitos deles, 
conseguiram amenizar dificuldades decorrentes de terem permanecido muito tempo fora da 
escola, por razões diversas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VILMAR SILVA DA SILVA 
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A importância dos jogos no ensino das quatro operações fundamentais daMatemática: 
adição,subtração,multiplicação e divisão.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Operações Matemáticas Fundamentais; Jogos; Matemática; Ensino de Jovens e 
Adultos.
Resumo: Este trabalho tem objetivo de analisar o emprego de jogos no ensino das quatro 
operações básicas da matemática: adição,subtração, multiplicação e divisão, numa turma de 
alunos que se enconta em defasagem idade/série.Os jogos utilizados são Contig 60 e o Bingo 
Matemático. Será realizada uma avaliação diagnóstica para verificar os conhecimentos 
ehabilidades dos alunos em relação as quatro operações básicas.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VILMAR SIMM 
Orientador: MARIA IVETE BASNIAK - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Artigo

Título: GEOGEBRA NO ENSINO DE FUNÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tecnologia; Educação; GeoGebra; Funções.
Resumo: Neste artigo é apresentado o desenvolvimento da experiência que tive com alunos da 
1ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Pedro Araújo Neto no município de General 
Carneiro, PR no que se refere à utilização do software GeoGebra para o processo de ensino e 
aprendizagem das funções do primeiro e segundo graus. Esta atividade é etapa integrante da 
minha participação no PDE oferecido pela SEED durante os anos de 2013 e 2014. Farei uma 
abordagem rápida sobre as novas tecnologias no ensino da matemática incluindo a política de 
expansão de acesso à tecnologia informática nas escolas, bem como as características básicas 
do software GeoGebra, utilizado em minha intervenção pedagógica. Explanarei a experiência 
didática com os alunos e uma avaliação dos resultados obtidos que mostrou que o processo 
ensino aprendizagem acontece de maneira mais ágil, quando utilizamos o software.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VILMAR SIMM 
Orientador: MARIA IVETE BASNIAK - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de 
União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: GEOGEBRA NO ENSINO DAS FUNÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geogebra; Funções; Ensino.
Resumo: Vive-se em uma sociedade altamente tecnológica, todo dia ao abrirmos uma página da 
internet nos deparamos com novos produtos, cada vez com mais tecnologias, a sociedade busca 
incessantemente por soluções rápidas e estão conseguindo utilizando as tecnologias. Enquanto 
isso, a educação continua utilizando tecnologias bem antigas, tais como: quadro e giz, (...). Isto, 
muitas vezes faz com que as crianças não vejam a Escola de forma atrativa e acabem se 
desmotivando. Tal fato se constitui em argumento para a escolha da linha de estudo: os Softwares 
Matemáticos. O projeto será desenvolvido no Colégio Estadual Pedro Araújo Neto de General 
Carneiro, com alunos das primeiras séries do ensino médio. O objetivo é que os alunos 
compreendam funções, com suas propriedades, seus conceitos, seus gráficos, de uma maneira 
mais dinâmica e interativa, utilizando-se de um software dinâmico, o Geogebra. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VIRO MIGUEL ALTENHOFEN 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: DIVERSIDADE CULTURAL E O ENSINO DA MATEMÁTICA NA EJA
Tema: Educação Matemática; EJA; Diversidade Cultural
Palavras-chave: Educação Matemática; EJA; Diversidade Cultural.
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da intervenção pedagógica realizada com 
alunos do Ensino Fundamental do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos 
(CEEBJA) de Guaíra, Pr. O objetivo do presente trabalho foi utilizar os conhecimentos cultural e 
socialmente adquiridos pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para sistematizá-los 
de forma a tornar o ensino da matemática mais interessante, além de estabelecer uma relação 
entre o cotidiano do aluno e o que a escola ensina, aproximando os conhecimentos empíricos dos 
conhecimentos do ensino formal. Ao longo do trabalho, pudemos valorizar não só as diferentes 
culturas, mas, principalmente, os conhecimentos informais e os saberes do dia a dia e, através 
deles, conquistar a atenção de nossos educandos, despertando o interesse por novos 
conhecimentos e a formalização dos mesmos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VIRO MIGUEL ALTENHOFEN 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Diversidade cultural e o ensino da matemática na EJA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática; EJA; Diversidade Cultural
Resumo: As discussões em torno das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da 
matemática é ampla e conhecida de todos. O aluno tem dificuldade em aprender os 
conhecimentos sistematizados ou tem dificuldade em usá-los no seu dia a dia. Nosso trabalho 
será desenvolvido utilizando-se os conhecimentos adquiridos cultural e socialmente pelos alunos, 
de forma a tornar o ensino da matemática mais interessante e desta forma motivar os alunos para 
o estudo da matemática e melhorar o desempenho escolar. Busca-se também explorar o 
conhecimento das diferentes culturas e classes sociais no ensino da matemática, além de 
relacionar a matemática escolar à matemática do dia a dia. O projeto será implementado no 1º 
semestre de 2014, no CEEBJA de Guaíra, em uma turma de matemática do ensino fundamental 
fase II do período noturno. O presente trabalho tem por objetivos desmistificar o ensino da 
matemática na EJA e socializar o conhecimento sistematizado sobre frações, relacionando-o com 
atividades práticas do dia a dia e com as atividades profissionais de cada um, dando, assim, 
significado para o que está sendo ensinado e valorizando o ensino como um todo.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VIVIANE INES SALVADOR 
Orientador: SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Artigo

Título: MULTIPLANO: UMA FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM 
MATEMÁTICA PARA ALUNOS DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Modelagem Matemática/Resolução 
de Problemas,
Palavras-chave: Multiplano; Sala de Recursos Multifuncional; Aprendizagem Matemática; 
Formação Docente. 
Resumo: A escolha da Sala de Recursos Multifuncional para o desenvolvimento do projeto PDE 
foi motivada por incluir alunos de todas as séries, e que apresentam necessidades educacionais 
especiais, para isso a metodologia envolvendo Modelagem Matemática e Resolução de 
Problemas foi fundamental para a construção da aprendizagem pelos mesmos, e a escolha da 
ferramenta Multiplano contribuiu e muito para que isso se efetivasse realmente, pois com a 
manipulação desse material foi possível aos alunos construírem e entenderem conteúdos básicos 
matemáticos como: a tabuada, as operações fundamentais; adição, subtração, multiplicação, 
divisão, área e perímetro de figuras planas; quadrado, retângulo, triângulo retângulo e losango. 
Na produção didática pedagógica, elencamos atividades importantes e procedimentos 
metodológicos que tornaram os conteúdos desenvolvidos mais concretos fortalecendo a 
construção da aprendizagem por parte dos estudantes, desta forma optamos pela: Apresentação 
do material Multiplano para a comunidade escolar, reconhecimento do material por parte dos 
discentes da Sala de Recursos Multifuncional, inicio das atividades propostas construção da 
tabuada, utilização da linguagem matemática, as quatro operações fundamentais; (adição, 
subtração, multiplicação, divisão), área e perímetro de figuras planas; (quadrado, retângulo, 
triângulo retângulo, losango). Na sequência propusemos aos estudantes que resolvessem e 
anotasse em seu caderno uma lista de exercícios para resolverem com a utilização do Multiplano, 
e por fim terminamos a aplicação do projeto por meio da resolução de uma lista de exercícios com 
situações interdisciplinares e contextualizadas, de acordo com a realidade dos estudantes da Sala 
de Recursos Multifuncional. 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: VIVIANE INES SALVADOR 
Orientador: SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, 
Ciências e Letras do Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Multiplano, Jogos Matemáticos e Resolução de Problemas na Construção da 
Aprendizagem Matemática para os Alunos da Sala de Recursos Multifuncional.
Tema: TENDÊNCIAS METOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO EM MATEMÁTICA
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Palavras-chave: Inclusão; Sala de Recursos Multifuncional; Matemática; Multiplano;
Resumo: O prosseguido estudo MULTIPLANO, JOGOS MATEMÁTICOS E RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS: na construção da aprendizagem Matemática para os alunos da Sala de Recursos 
Multifuncional. Aprecia a inclusão como uma realidade no Colégio Estadual Maria Helena Teixeira 
Luciano EFM, em Pontal do Paraná, no Balneário Shangrilá. Nesta concepção o Ensino de 
Matemática, busca reparar as carências dos discentes que freqüentam o Ensino Regular e a Sala 
de Recursos Multifuncional. Neste âmbito, a escolha foi desenvolver um projeto dinâmico fazendo 
uso de um recurso didático matemático conhecido por Multiplano criado pelo professor Rubens 
Ferronato, para amparar um aluno cego, sendo importante para os alunos da Educação Especial. 
O proveito desta ferramenta torna-se decisivo para que ocorra o entendimento de conceitos 
matemáticos como: tabuada, operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) 
e figuras geométricas. O Multiplano pode ser empregado em atividades que embalam as 
seguintes Tendências Metodológicas: Jogos, Modelagem Matemática e Resolução de Problemas, 
que enriquecem as aulas da disciplina acudindo na construção da aprendizagem por meio da 
contextualização e interdisciplinaridade, beneficiando a construção da aprendizagem do alunado 
com necessidades especiais

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: WILMA LICCE 
Orientador: CLARA MATIKO UEDA - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: MATERIAL DOURADO E SITUAÇÕES-PROBLEMA: MECANISMOS PARA O ENSINO E 
A APRENDIZAGEM DOS PROCESSOS ADITIVO E SUBTRATIVO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Material Dourado; Adição e Subtração; Ensino-Aprendizagem.
Resumo: A matemática consiste na disciplina em que os estudantes mais encontram dificuldades, 
deste modo, responde por parte significativa da evasão, repetência e baixo desempenho em 
todos os níveis de ensino. Objetiva-se com este artigo, tendo como referencial teórico o 
construtivismo, especialmente os escritos de Piaget e Montessori, defender a utilização do 
material concreto, prioritariamente o Material Dourado, aliados a situações-problema para o 
ensino e a aprendizagem da adição e da subtração para os alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental. Constata-se que nas dificuldades dos estudantes em relação à matemática 
destaca-se a maneira descontextualizada, impositiva, tradicional e abstrata em que seus 
conteúdos são trabalhados na sala de aula, desde modo, engrossam-se os dados calamitosos de 
pessoas não alfabetizadas matematicamente. Com a preocupação de investigar o referido 
problema e, sobretudo, contribuir para a busca de possíveis alternativas, propôs-se estudar o 
assunto durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. Enfatiza-se que as 
reflexões e considerações apresentadas neste artigo são decorrentes dos estudos realizados, 
encontros com a orientadora e resultam do Projeto de Implementação, elaboração do Material 
Didático e sua aplicabilidade na escola e também das interações realizadas no Grupo de Trabalho 
em Rede – GTR.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: WILMA LICCE 
Orientador: CLARA MATIKO UEDA - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Material Dourado e Situações-Problema: Mecanismos para o Ensino e a Aprendizagem 
dos Processos da Adição e da Subtração
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Material Dourado;Adição e Subtração; Ensino-Aprendizagem.
Resumo: Com a presente Unidade Didática propõe-se atividades para trabalhar o ensino e a 
aprendizagem da adição e da subtração com os alunos da Sala de Apoio do 6º ano do Ensino 
Fundamental, que apresentam dificuldades nestas operações. Nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, a adição e a subtração são frequentemente apresentadas de forma tradicional, 
descontextualizada e abstrata, situação que compromete significativamente o aprendizado dos 
discentes. Na busca de superar a dificuldade apresentada por muitos alunos, almeja-se sugerir o 
Material Dourado, articulado a situações-problema enquanto mecanismos pedagógicos voltados à 
aprendizagem dos processos aditivo e subtrativo, assim como, o desenvolvimento do pensamento 
lógico-matemático e capacidades cognitivas superiores.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ZENI PILATI VALERIO 
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR

Etapa: Artigo

Título: A Matemática Na Marcenaria: Uma Proposta Contextualizada para a Educação de Jovens 
e Adultos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Etnomatemática; Contextualização; Marceneiro; Prática; Currículo.
Resumo: Este artigo desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
apresenta o resultado da implementação pedagógica realizada no Colégio Estadual Conselheiro 
Carrão – Ensino Fundamental e Médio, em Curitiba, Paraná, junto aos estudantes da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental II, em 2014. Tal implementação teve por objetivo 
estabelecer um elo entre os saberes populares e os saberes escolares, por meio da associação 
entre a Matemática utilizada numa marcenaria e conteúdos curriculares.

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_mat_artigo_zeni_pilati_valerio.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_utfpr_mat_artigo_zeni_pilati_valerio.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_mat_pdp_wilma_licce.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_mat_pdp_wilma_licce.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA

Professor PDE: ZENI PILATI VALERIO 
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Matemática na Prática da Marcenaria: Uma Metodologia Contextualizada Para a Melhoria 
do Processo de Ensino Aprendizagem 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: etnomatemática; contextualização; marceneiro; prática; currículo
Resumo: Produção Didático-Pedagógica elaborada para a implementação do projeto Matemática 
Na Prática da Marcenaria: Uma Metodologia Contextualizada Para a Melhoria do Processo Ensino 
Aprendizagem, cuja temática está relacionada às Tendências Metodológicas em Educação 
Matemática, enfatizando a Etnomatemática na Educação de Jovens e Adultos – EJA. A proposta 
consiste em aproveitar a atividade da profissão de marceneiro para estabelecer um elo entre os 
saberes populares e os saberes acadêmicos, associando a matemática da prática do marceneiro 
com os conteúdos curriculares. A abordagem contempla transformações na forma de ensinar e 
aprender matemática, valorizando os conhecimentos trazidos pelo grupo social em questão, 
enriquecendo o currículo escolar, proporcionando novas estratégias para a aquisição e 
sistematização do conhecimento. Visa como resultados, a ideia de possibilitar ao aluno a 
capacidade de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir, atribuir sentido e construir 
significados às questões matemáticas, com autonomia e criatividade para uma atuação crítica em 
seu contexto cultural. Para tanto, as ações a serem implementadas buscam minimizar as 
dificuldades com o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, atendendo assim às 
expectativas do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE referentes à melhoria da 
qualidade do Ensino Público em todas as suas modalidades 

Os autores das produções são responsáveis pelo conteúdo, pela origem do material e pela escrita do texto, sendo a Comissão 
Organizadora isenta de qualquer responsabilidade em caso de plágio ou descumprimento de normas éticas, legais, científicas e 
gramaticais dos trabalhos apresentados.

Ricardo Hasper

Organizador Sinopses - Cadernos PDE 2013

Tecnológico PDE
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