MATEMÁTICA

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADELAIDE PAGESKI SAMPAIO
Orientador: iZABEL PASSOS BONETE - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: UMA ABORDAGEM DIFERENCIADA NO ESTUDO DAS OPERAÇÕES E PROBLEMAS
NO 6o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática: lúdico, operações, resolução de problemas,
Resumo: O presente artigo apresenta o relato de experiência da implementação pedagógica
realizada através de uma Unidade Didática com os alunos do 6o ano do Ensino Fundamental do
Colégio Estadual Dr. Afonso Alves de Camargo- Ensino Fundamental e Médio, do município de
Rio Azul - Paraná - PDE 2014/2015. A referida proposta de trabalho abordou o lúdico e a
resolução de problemas de forma contextualizada, especificamente no estudo de operações
matemáticas. Durante a implementação desta unidade didática, buscou-se fundamentos teóricos
e metodológicos para o desenvolvimento da prática pedagógica, por meio de reflexão sobre a
importância da utilização do lúdico e da resolução de problemas contextualizados na
aprendizagem matemática. A metodologia utilizada despertou a curiosidade, o interesse e maior
compromisso dos alunos com situações distintas de aprendizagem, explorando as operações
matemáticas e problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADELAIDE PAGESKI SAMPAIO
Orientador: iZABEL PASSOS BONETE - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Uma abordagem diferenciada no estudo das operações e problemas no 6º ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, lúdico, operações e resolução de problemas
Resumo: O desinteresse e a falta de motivação dos alunos pela Matemática têm estimulado
educadores e professores ao desenvolvimento de investigações sobre o uso de diferentes
alternativas metodológicas que promovam a formação crítica e reflexiva dos alunos, de maneira a
capacitá-los para a tomada de decisões frente a problemas do cotidiano. A Matemática pode
contribuir neste processo, entretanto, seu ensino deve ser prazeroso e envolvente, para que o
aluno se sinta motivado e compreenda a importância desta disciplina na sua formação. O
presente projeto de intervenção pedagógica busca explorar o lúdico e a resolução de problemas
contextualizados no ensino na Matemática como uma oportunidade de propiciar aos alunos do 6º
ano do Colégio Estadual Afonso Alves de Camargo, do município de Rio Azul - PR, o aprendizado
de conceitos matemáticos, especificamente no estudo de operações matemáticas. Para tanto,
buscar-se-á fundamentos teóricos e metodológicos para o desenvolvimento desta prática
pedagógica, por meio da reflexão sobre a importância da utilização do lúdico e da resolução de
problemas contextualizados na aprendizagem matemática. Como estratégia de ação, pretende-se
criar um ambiente lúdico ("mercadinho e jogos matemáticos"), em que os alunos poderão realizar
distintas situações de aprendizagem para explorar operações matemáticas e problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADILENE PEREIRA LOPES DUFFECK
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Cozinhando e Calculando: uma estratégia para ensinar matemática com o uso de receitas
culinárias.
Tema: Tendencias Metodologicas em Educação Matematica
Palavras-chave: Matemática, Receitas Culinárias, Aprendizagem, Frações, Números decimais
Resumo: Este artigo refere-se ao projeto de intervenção pedagógica desenvolvido em 2014 e
2015, no Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga, Colombo, Paraná. O público-alvo foi uma
turma de 34 estudantes do 6º ano, do Ensino Fundamental. O objetivo do referido projeto foi
desenvolver estratégias para qualificar o processo de ensino e aprendizagem da matemática,
estabelecendo-se relações entre a matemática e situações cotidianas daqueles estudantes. A
estratégia utilizada focalizou o preparo de receitas culinárias e medidas matemáticas pertinentes.
Foram realizadas atividades envolvendo a compreensão e a interpretação de receitas culinárias,
bem como os seus preparos. Foi estabelecida uma parceria com a disciplina de Língua
Portuguesa, a qual abordou o gênero textual "receita". Essa parceria se manteve ao longo de toda
a implementação do projeto, e visou estimular a leitura, por meio de histórias em quadrinhos,
sobre os seguintes conteúdos: história da matemática; conceitos e exemplos inerentes aos
conteúdos matemáticos abordados, tais como: frações, números decimais e medidas de massa.
Durante o processo de implementação desse projeto, foi possível observar um maior interesse e
envolvimento dos estudantes nas aulas de matemática, refletindo positivamente no aprendizado
dos mesmos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADILENE PEREIRA LOPES DUFFECK
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Cozinhando e Calculando: Uma estratégia para ensinar matemática com uso de receitas
culinárias
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: ensino, matemática, culinária, aprendizagem
Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo, trabalhar conteúdos matemáticos, utilizando
receitas culinárias. A atividade culinária é comum a todos os grupos sociais. Cada região possui
diferentes maneiras de preparar os alimentos e diferentes costumes na alimentação. A
socialização dessas diferenças ou semelhanças, serão utilizadas de forma a contribuir
positivamente com um melhor aprendizado, tornando o aluno um sujeito ativo na construção de
seus conhecimentos. O estudo da Matemática aplicado à atividade culinária justifica-se pelo fato
de que a preparação dos alimentos poderá facilitar a compreensão de conteúdos curriculares
como: fração, unidades de medidas, entre outros, fazendo com que os alunos reconheçam a
necessidade da utilização de outros números, que não os naturais, em situações cotidianas. Esta
unidade didática está dividida em oito módulos, sendo que do módulo 1 ao 5, essa divisão é feita
por momentos. Á partir do módulo 6, os conteúdos abordados nos módulos anteriores, serão
retomados de forma prática através do preparo das receitas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADILSON MOELLER
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Os códigos e sinais e suas contribuições no ensino da matemática para o alunado de 6°
ano do Ensino Fundamental
Tema: Modelagem da Matemática
Palavras-chave: Leitura, símbolos, Educação Matemática
Resumo: Este estudo tem como temática a relação entre os símbolos matemáticos e a
construção do conhecimento matemático. Esta abordagem motivou-se na percepção da
dificuldade de abstração do reconhecimento simbológico dos alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental e na constatação de que um dos maiores problemas destes alunos reside na
dificuldade de reconhecer e memorizar os símbolos matemáticos. Assim, estabeleceu-se para
este estudo o objetivo de oportunizar aos alunos do 6º ano o reconhecimento da utilidade dos
sinais na construção dos conhecimentos matemáticos. Este estudo promoveu o reconhecimento
dos símbolos, desenvolveu o conhecimento sobre a aplicação dos mesmos na elaboração do
pensamento matemático e tornou a aprendizagem interessante para os alunos. O projeto foi
desenvolvido com alunos de sexto ano, sendo as atividades propostas bem aceitas, promovendo
o engajamento das mesmas. As atividades foram amparadas por uma proposta metodológica
diferenciada, que permitiu aos alunos realizar leituras, interpretações, jogos, testes de maneira
prazerosa. O projeto facilitou o aprendizado da matemática, pois os próprios alunos passaram a
usar as terminologias corretas no trato com a matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADILSON MOELLER
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Os códigos e sinais e suas contribuições no ensino da matemática para o alunado de 6°
ano do Ensino Fundamental
Tema: Modelagem da Matemática.
Palavras-chave: Leitura, símbolos, Educação Matemática
Resumo: A matemática e o mundo dos códigos e sinais, Projeto PDE/2014, Foz do Iguaçu-PR.
Este projeto de intervenção tem como temática a relação entre os símbolos e a construção do
conhecimento matemático. Esta abordagem motivou-se na percepção da dificuldade de abstração
do conhecimento matemático entre os alunos do 6° ano do Ensino Fundamental e na constatação
de que um dos maiores problemas na construção do conhecimento matemático deste alunos
reside na dificuldade de reconhecer e memorizar os símbolos matemáticos. Assim, estabeleceuse para este estudo o objetivo de oportunizar aos alunos do 6° ano o reconhecimento da utilidade
dos sinais na construção dos conhecimentos matemáticos.Espera-se com este estudo promover o
reconhecimento dos símbolos, desenvolver o conhecimento sobre a aplicação dos símbolos na
elaboração do pensamento matemático e tornar a aprendizagem interessante para os alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADRIANA BEATRIZ AZEREDO SOKOLEK
Orientador: MARIA IVETE BASNIAK - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO EXPLORATÓRIO E A MOBILIZAÇÃO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO:
REFLEXÕES ACERCA DOS DESAFIOS PARA O PROFESSOR
Tema: Tendências Metodológicas
Palavras-chave: Pensamento Algébrico, Ensino Exploratório, Álgebra, Desafios,
Resumo: O presente artigo tem por objetivo investigar os desafios que se colocam ao professor
na exploração de tarefas matemáticas na perspectiva do Ensino Exploratório com vistas ao
desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos. Para tanto, foram utilizados registros de
um caderno de campo de um professor, compostos de impressões e ocorrências identificadas no
decorrer de 36 aulas,desenvolvidas com duas turmas de sétimo ano do Ensino Fundamental de
uma escola pública do estado do Paraná. Os resultados desse estudo apontam como desafios
mais expressivos: escolher a(s) tarefa(s), apresentar a(s) tarefa(s), formar os grupos, acompanhar
o raciocínio de cada grupo, sugerir outras formas de resolução, identificar a necessidade de
intervenção,selecionar e sequenciar as resoluções para discussão, desenvolver uma nova
dinâmica de aula,estabelecer conexões entre e com as resoluções dos alunos, bem como
promover o envolvimento dos alunos no decorrer da aula. Embora esses desafios revelem a
complexidade que permeia o Ensino Exploratório, a experiência desenvolvida oferece elementos
que podem/devem ser pensados inicialmente pelo professor e aponta indícios de que essa
perspectiva de ensino colabora para uma inserção algébrica do aluno mais natural e com
significado.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADRIANA BEATRIZ AZEREDO SOKOLEK
Orientador: MARIA IVETE BASNIAK - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ENSINO EXPLORATÓRIO E A MOBILIZAÇÃO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO NO
SÉTIMO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas
Palavras-chave: Pensamento Algébrico, Ensino Exploratório, Tarefas, Ensino Fundamental
Resumo: As pesquisas associadas às práticas de sala de aula têm apontado que a passagem da
Aritmética para a Álgebra constitui uma das grandes dificuldades dos alunos, esta muitas vezes
decorrente das práticas letivas utilizadas que, por vezes, se caracterizam pela
descontextualização e pelo reduzido espaço para exploração e produção/negociação de
significados. Essa produção de significados pode ser favorecida quando se assume a introdução
da Álgebra a partir do desenvolvimento do pensamento algébrico. Neste contexto, a presente
produção didática tem por objetivo apresentar tarefas no contexto do ensino exploratório para o
desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos. Optou-se pelo ensino exploratório por ele
corroborar a perspectiva do aluno e da aprendizagem como foco do processo. A
pesquisa/intervenção deverá ser desenvolvida numa turma de 7º ano do Ensino Fundamental de
uma escola do interior de estado do Paraná. Como resultados, espera-se explicitar aspectos que
colaborem para práticas letivas mais eficientes no que concerne ao ensino da Álgebra na
Educação Básica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADRIANA ELISANGELA MICHELAN
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Estatística experimental no Ensino Fundamental: a informática contribuindo na construção
do conhecimento.
Tema: Estatística e Informática na pesquisa social, construção de conhecimento.
Palavras-chave: Estatística, Pesquisa social, Construção de conhecimento, Informática
Resumo: A implementação do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE foi
desenvolvida com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Itacelina
Bittencourt Ensino Fundamental e Ensino Médio, de Cianorte, a fim de rever algumas práticas no
ensino da Estatística, objetivando aprofundar o estudo da estatística para a análise de questões
do âmbito social, utilizando como ferramenta a informática tendo como tema o problema da
Dengue, proporcionando a construção do conhecimento. A metodologia utilizada foi o
desenvolvimento de pesquisa de campo sobre o conhecimento que a população do Município
demonstra ter sobre a Dengue, apontando resultados com a construção de gráficos e tabelas no
computador, estimulando o interesse e compreensão de conteúdos estatísticos, embasados em
pesquisa bibliográfica, o que fundamentou o desenvolvimento desse trabalho.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADRIANA ELISANGELA MICHELAN
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Estatística experimental no Ensino Fundamental: a informática contribuindo na construção
do conhecimento.
Tema: Estatística e Informática na pesquisa social, construção de conhecimento.
Palavras-chave: Estatística, Pesquisa social, Construção de conhecimento, Informática,
Resumo: A implementação do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE será
desenvolvida com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Itacelina
Bittencourt de Cianorte, intencionando rever algumas práticas no ensino da Estatística,
objetivando aprofundar o estudo da estatística para a análise de questões do âmbito social,
utilizando como ferramenta a informática e o problema da Dengue, proporcionando a construção
do conhecimento. A metodologia utilizada será o desenvolvimento de pesquisa de campo sobre o
conhecimento que a população do Município demonstra ter sobre a Dengue apontando resultados
com a construção de gráficos e tabelas no computador, estimulando o interesse e compreensão
de conteúdos estatísticos, embasados em pesquisa bibliográfica que possa fundamentar o
desenvolvimento desse trabalho.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADRIANA MENDES PAVANELO
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Etapa: Artigo

Título: A UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA COMO RECURSO DE INVESTIGAÇÃO
MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Tarefas Investigativas, Resolução de Problemas, Uso da calculadora
Resumo: Este artigo baseia-se em uma pesquisa de participação do Programa de
Desenvolvimento da Educação do Paraná - Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), em parceria com a Universidade Estadual
de Londrina (UEL), tendo como objetivo proporcionar uma metodologia que leve os alunos do 6º
ano do Ensino Fundamental às investigações e às resoluções de problemas e,
consequentemente, à confiança da própria capacidade de produzir o conhecimento matemático,
por intermédio do uso da calculadora. A metodologia adotada consta da proposição de situações
diferenciadas que envolvam os saberes matemáticos, sem a ênfase nos cálculos, que poderão
ser realizados com o auxílio da calculadora como tecnologia disponível e acessível.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADRIANA MENDES PAVANELO
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA COMO RECURSO DE INVESTIGAÇÃO
MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Investigação matemática, Resolução de problemas, Uso da calculadora
Resumo: A realização das atividades constantes desta produção volta-se para a investigação
matemática como proposta emergente da necessidade de imprimir contornos mais significativos
ao ensino desta disciplina. O objetivo central consiste em propor uma unidade didática que leve
os alunos às investigações e às resoluções de problemas e, consequentemente, à confiança da
própria capacidade de produzir o conhecimento matemático por intermédio do uso da calculadora.
A intervenção pedagógica subsequente será desenvolvida com alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual "Antônio Raminelli" e constará de uma sequência de atividades
visando à exploração da calculadora, ao exercício do cálculo mental, à estimativa, à exploração
conceitual de operações aritméticas e à resolução de problemas. A metodologia adotada consta
da proposição de situações diferenciadas que envolvam os saberes matemáticos, sem a ênfase
nos cálculos, que poderão ser realizados com o auxílio da calculadora como tecnologia disponível
e acessível. Será proposto ainda que os alunos elaborem registros de suas observações e das
estratégias selecionadas para a resolução das tarefas propostas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADRIANA REGINA PEREZ RECH
Orientador: Susimeire Vivien Rosotti de Andrade - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Algumas percepções sobre Geometria do cotidiano: uma experiência com Produção de
Vídeos
Tema: Tecnologia na Educação Matemática
Palavras-chave: geometria, imagens, tecnologias, cotidiano
Resumo: Este artigo apresenta o trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento

Educacional (PDE) do Governo do Estado do Paraná. Sendo objetivo contribuir com o processo
de ensino e aprendizagem de geometria de alunos do 6º ano do ensino fundamental, utilizando-se
de imagens e fotografias da geometria do cotidiano, para a produção de apresentações (slides) e
criação de vídeos. Redescobrir o cotidiano, proporcionar outras perspectivas, ampliar alternativas
e entendimentos, propiciando outros olhares, envolvimento na análise e produção dos materiais,
uso de ambientes e recursos distintos à sala de aula, com interação e colaboração nas
explorações e representações das produções. Os resultados indicam que a exploração dos
conceitos de geometria a partir de imagens do cotidiano possibilitam um envolvimento maior dos
educandos nas atividades e participação da turma nas aulas. Dessa forma, o professor adquire a
função de motivador, colaborador, que organiza e auxilia nas ações e atividades que contribuem
no processo de ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADRIANA REGINA PEREZ RECH
Orientador: Susimeire Vivien Rosotti de Andrade - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Algumas percepções sobre Geometria do cotidiano: uma experiência com Produção de
Vídeos.
Tema: Tecnologia na Educação Matemática.
Palavras-chave: Geometria, Imagens, Tecnologia, Internet
Resumo: Esta proposta visa contribuir com a aprendizagem matemática, utilizando-se de
imagens e ou fotografias da geometria do cotidiano, coletadas pelos educandos, visualizadas,
analisadas, exploradas e manipuladas em atividades realizadas em sala de aulas e no laboratório
de informática da escola. Considerando que os educandos usam os meios eletrônicos e
computacionais, ao apresentar algumas possibilidades, relacionando a Geometria Matemática a
partir de imagens do cotidiano para a produção de vídeos, pretende-se proporcionar reflexões e
práticas pedagógicas que permitam redescobrir o cotidiano, produzir encantamentos, novas
perspectivas, ampliar alternativas e entendimentos, propiciando novos olhares, liberdade na
coleta de dados, envolvimento na análise e produção dos materiais, uso de ambientes e recursos
distintos à sala de aula, além de interação e colaboração nas explorações e representações das
produções com a divulgação dos resultados na Internet.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADRIANE BOLDT
Orientador: Fabiane de Oliveira - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA E SUA RELAÇÃO COM A
CULTURA AFRODESCENDENTE: Matemática e a Valorização da Diversidade
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Matemática, Diversidade, Jogos, Mancala
Resumo: A proposta do presente artigo é apresentar a análise de alguns aspectos referentes ao
desenvolvimento de metodologias que favoreçam um ensino de Matemática aliado a
Etnomatemática e a Afroetnomatemática. O presente estudo foi embasado em autores que trazem
informações sobre a importância do lúdico no aprendizado de Matemática bem como em jogos de
origem africana. Esses jogos são da família Mancala e possibilitam o conhecimento da história e

cultura afro-brasileira, bem como o conhecimento da disciplina em questão. Na Feira Cultural se
evidenciou que os alunos se apropriaram do conhecimento matemático, pois foram capazes de
propagar o mesmo e ainda desmistificar a imagem negativa que muitas vezes acompanha o
sujeito afrodescendente. É inegável o reconhecimento de que a prática do ensino deve ser
diferenciada.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ADRIANE BOLDT
Orientador: Fabiane de Oliveira - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MATEMÁTICA E A VALORIZAÇÃO DA DIVESIDADE
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Matemática, Diversidade, Jogos, Mancala
Resumo: A relevância deste trabalho está na compreensão do desenvolvimento de metodologias
que favoreçam um ensino de Matemática aliado à etnomatemática que tem por finalidade
reconhecer a cultura plural. Está embasado em autores que trazem informações sobre a
importância do lúdico no aprendizado de Matemática e também que jogos de origem africana
possibilitarão o conhecimento da história e cultura afro-brasileira. Para o nosso país que tem uma
múltipla história cultural. A primeira etapa desse projeto será o levantamento estatístico sobre a
quantidade de pessoas do colégio que se denominam afrodescendentes, será elaborado um
questionário a ser respondido pelos alunos, para então posteriormente se fazer a tabulação dos
resultados para a montagem de gráficos e tabelas. Com o gráfico, será abordada a história do
negro no Brasil, não apenas do ponto de vista da escravidão, mas sim procurar recuperar os
elementos de resistência negra, sua cultura, e também jogos oriundos desta cultura. Esses jogos
serão da família Mancala, e serão utilizados como uma estratégia de ensino e aprendizagem.
Como finalização do projeto será apresentada uma Feira Cultural com o propósito de propagar o
conhecimento matemático adquirido pelos alunos e ainda desmitificar a imagem negativa que
muitas vezes acompanha o sujeito afrodescendente.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: AGUSTINHO BENATTI MENDONCA
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: juros compostos na aquisição de produrtos financiados na matematica financeira
Tema: matemática financeira
Palavras-chave: Palavras Chave: Modelagem Matemática, Matemática Financeira, Juros
Compostos
Resumo: Este artigo é resultado de estudos realizados no Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) do Governo do Estado do Paraná como objeto de pesquisa investigativa a
inserção da Modelagem Matemática como estratégia de ensino e ambiente de aprendizagem
tendo o propósito de instigar o aluno de modo que o leve a questionar e investigar situações
matemáticas existentes em diversas práticas escolares e não escolares. Desse modo, garantir
uma maior diversidade de situações que possibilitem o confronto de diferentes práticas é o
diferencial para compreender as propostas deste trabalho. Por isso, a escolha da disciplina
Matemática Financeira através do conteúdo de juros Compostos no Curso Técnico de

Administração Subsequente, tem por finalidade trabalhar atividades práticas que envolvam
situações problemas relacionadas a financiamentos de forma que contribuam para a formação de
um cidadão mais atuante.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: AGUSTINHO BENATTI MENDONCA
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Juros Compostos na aquisição de produtos financiados na matemática financeira
Tema: Matemática Financeira
Palavras-chave: Modelagem matemática, Matemática financeira, Juros Compostos,
Financiamentos,
Resumo: Nesta Unidade Didática é apresentada a Modelagem Matemática como estratégia de
ensino e ambiente de aprendizagem tendo o propósito de instigar o aluno de modo que o leve a
questionar e investigar situações matemáticas existentes em diversas práticas escolares e não
escolares. Desse modo, garantir uma maior diversidade de situações que possibilitem o confronto
de diferentes práticas é o diferencial para compreender as propostas deste trabalho. Por isso, a
escolha da disciplina Matemática Financeira através do conteúdo de juros Compostos no Curso
Técnico de Administração Subsequente, tem por finalidade trabalhar atividades práticas que
envolvam situações problemas relacionadas a financiamentos de forma que contribuam para a
formação de um cidadão mais atuante.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALDEMARA DE FATIMA SCHADECK NASCIMENTO LOPES
Orientador: Karolina Barone Ribeiro da Silva - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Formação financeira e cidadã para alunos do Ensino Médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Financeira, Tratamento da Informação, Consumo Consciente,
Resolução de Problemas e Mídias Tecnologias,
Resumo: Este trabalho é o relato de atividades desenvolvidas junto à uma turma do 1º ano do
Ensino Médio de um colégio na cidade de Palmital/PR, dando ênfase à resolução de problemas e
mídias tecnológicas, com pesquisa baseada no ensino da matemática financeira. Foram utilizados
recursos de multimídia para mostrar aos alunos uma estética completamente consumista,
apresentando objetivamente as mudanças na forma de consumo de algumas décadas até os dias
de hoje, fazendo-os refletir sobre a importância do consumo consciente e responsável, para que
analisem como está sua relação com o orçamento familiar e mecanismos de compra, créditos e
poupança. O tema abordado neste relato surgiu da inquietação em como explorar conteúdo dessa
natureza, tendo em vista a falta de maturidade e consciência dos alunos do Ensino Médio,
referentes ao consumo consciente e ao planejamento financeiro. O objetivo principal deste artigo
é utilizar o tratamento da informação em atividades que auxiliem os alunos a planejar
financeiramente sua vida e a de sua família, bem como alertá-los para o consumo consciente.
Dessa forma, é possível inserir o aluno num contexto onde o desenvolvimento das habilidades
matemáticas na utilização do seu cotidiano o levem a refletir sobre métodos de economia
permitindo planejar o seu próprio futuro financeiro, além de incentivar o espírito de liderança e
coletividade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALDEMARA DE FATIMA SCHADECK NASCIMENTO LOPES
Orientador: Karolina Barone Ribeiro da Silva - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Formação financeira e cidadã para alunos do Ensino Médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Financeira, Tratamento da Informação, Consumo Consciente,
Resolução de Problemas e Mídias Tecnologias,
Resumo: A presente produção didática tem como objetivos propiciar aos alunos do 1º ano do
Ensino Médio de um colégio de Palmital, planejar financeiramente sua vida e a de sua família,
bem como alertá-los para o consumo consciente, uma vez que os conhecimentos sobre esse
assunto por parte dos alunos são insuficientes para que possam defender seus direitos e/ ou
cumprir seus deveres no mundo dos negócios. A escolha do tema Educação Financeira propõe
trabalhar a matemática financeira de forma contextualizada, dando ênfase ao conteúdo
estruturante Tratamento da Informação, articulado à Resolução de Problemas, desenvolvendo
cálculos de porcentagem e juros para que os alunos possam compreender o mecanismo de
compra, créditos, poupança. Será dada ênfase também às Mídias Tecnológicas, em atividades
realizadas por meio da planilha Broffice Calc, para facilitar os trabalhos matemáticos e também
possibilitar aos alunos conhecerem outra forma de tratar informações. Visto que a educação
financeira e a educação ambiental se entrelaçam fortemente, pretende-se também propor
atividades que venham mostrar que se precisa de novos modelos de produção e consumo,
buscando o equilíbrio entre o custo financeiro e o custo ambiental, além de incentivar o espírito de
liderança e coletividade.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALESSANDRA MACHADO DA MOTA
Orientador: Luciane Grossi Bombacini - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Operações com Números Decimais no Comércio Virtual
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números Decimais, Operações, Comércio Virtual,
Resumo: As dificuldades da maioria dos alunos, que ingressam no 6° ano do ensino
fundamental, quanto à compreensão e realização das operações com números decimais
demonstram a necessidade da utilização de meios motivadores para a aquisição deste
conhecimento. Atualmente, as novas tecnologias são ferramentas importantes no ensinoaprendizagem da matemática e estão disponíveis, nas escolas públicas do Paraná, em
laboratórios com computadores e acesso à internet. Assim, utilizou-se como recurso tecnológico o
comércio virtual para tornar mais interessante e significativa à aquisição deste conhecimento.
Neste ambiente virtual, os alunos escolheram os produtos e coletaram seus preços, os quais
foram usados nas atividades que tratavam da realização das operações aritméticas básicas. Duas
avaliações, inicial e final, foram aplicadas para verificar os avanços dos alunos. O principal
objetivo foi utilizar o recurso tecnológico, como ferramenta à motivação da aprendizagem, a fim de
favorecer e assegurar a aquisição de conhecimento nesta etapa do ensino fundamental. Os
resultados mostram que os alunos participantes apresentaram avanços na compreensão e
realização das operações. Portanto, ressalta-se a importância de utilizar as ferramentas
tecnológicas disponíveis no meio educacional para motivar os alunos e contribuir com o processo
ensino-aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALESSANDRA MACHADO DA MOTA
Orientador: Luciane Grossi Bombacini - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Operações com Números Decimais no Comércio Virtual
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números Decimais, Operações, Comércio Virtual,
Resumo: A compreensão e a realização das operações fundamentais com números decimais tem
sido a grande dificuldade da maioria dos alunos que ingressam no 6° ano do ensino fundamental.
Neste sentido, esta Produção Didático-pedagógica, propõem o ensino do tema, operações com
números decimais, utilizando como recurso tecnológico, o comércio virtual, como ferramenta à
motivação da aprendizagem, e tem por objetivos: assegurar a compreensão e desenvolver
habilidades para os cálculos com números decimais. Como todas as escolas públicas do Paraná
tem laboratório com computadores e acesso à internet, é possível, neste ambiente virtual, que os
alunos escolham os produtos e coletem seus preços que serão utilizados na realização das
operações. O procedimento é a pesquisa descritiva participativa e o encaminhamento
metodológico é de resolução de problemas. Este processo será acompanhado de avaliação
diagnóstica e final. Com esta estratégia, espera-se assegurar a aquisição deste conhecimento e
superar as dificuldades dos alunos, nesta fase do ensino fundamental, para que compreendam
sua importância e utilizem em situações reais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALEXANDRA RUWER
Orientador: SIMONE APARECIDA MILOCA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O x da questão: Interpretação e resolução de problemas envolvendo equações de 1° grau
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Equações de 1º Grau, Resolução de Problemas, Expressão Algébrica
Resumo: O objetivo deste trabalho é propor um conjunto de atividades e investigar se tais
atividades despertam o interesse nos alunos do 7º ano, no estudo de problemas que envolvam
equações de 1º grau. Para atingir este objetivo duas metodologias de trabalho foram utilizadas,
ambas envolvendo resolução de problemas com situações do cotidiano. A proposta I, apresenta
sugestões didáticas com foco na utilização de materiais concretos como o material Algeplan,
jogos e o laboratório de informática. A proposta II, apresenta os conteúdos utilizando como
ferramenta principal livros didáticos utilizados pelo colégio. Percebemos que a prática de resolver
exercícios auxilia no ensino/aprendizagem, e tende a ser mais rica quando envolvem atividades
voltadas ao dia a dia dos educandos. Também, a utilização de metodologias diferentes de ensino,
como pesquisa de campo, jogos, uso das tecnologias, podem aproximar mais a matemática do
mundo real do aluno, e motivá-lo a apreender.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALEXANDRA RUWER
Orientador: SIMONE APARECIDA MILOCA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O x da questão: Interpretação e resolução de problemas envolvendo equações de 1° grau
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Equações de 1° Grau, Resolução de Problemas, Expressão Algébrica
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a contribuição de duas propostas diferentes de
ensino, para o processo de ensino aprendizagem dos alunos do 7° ano quanto ao assunto
equações do 1° grau. As propostas metodológicas envolvem resolução de problemas, porém uma
delas será feito uso preferencialmente de material concreto e na outra, livros didáticos. Espera-se
despertar o interesse nos alunos, contribuindo na interpretação e resolução de problemas de
modo que o aluno consiga traduzir as sentenças apresentadas em linguagem algébrica, ler,
interpretar e resolver as equações, valorizando a razão pela qual o aluno deve aprender
matemática. Para desenvolver e construir relações com as equações os conteúdos envolvidos
serão expressão algébrica, simplificação de expressões algébricas, expressão equivalente,
operações inversas, cálculo mental, princípio aditivo e multiplicativo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALICIANE SERIGIOLI
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A utilização de panfletos na resolução de situações-problema com as operações
fundamentais.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Educação, Matemática, Resolução de Problemas, Operações Fundamentais,
Panfletos Publicitários
Resumo: A Resolução de Problemas é uma metodologia que contribui para o aprendizado dos
conhecimentos matemáticos, sendo fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da
criatividade e autonomia. O objetivo dessa Produção Didático-Pedagógica é utilizar panfletos
publicitários como recurso didático na resolução de situações-problema com as operações
fundamentais, proporcionando no contexto escolar práticas significativas, promovendo a
compreensão dos conceitos, da linguagem matemática e educação financeira, oportunizando o
aluno criar, discutir, investigar, fazer reflexão crítica, atuando como sujeito ativo na aprendizagem,
estabelecendo correlações entre o conteúdo escolar e suas utilizações fora do âmbito escolar,
contextualizando o conteúdo na construção do conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALICIANE SERIGIOLI
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A utilização de panfletos na resolução de situações-problema com as operações

fundamentais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Educação, Matemática, Resolução de Problemas, Operações Fundamentais,
Panfletos Publicitários
Resumo: A Resolução de Problemas é uma metodologia que contribui para o aprendizado dos
conhecimentos matemáticos, sendo fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da
criatividade e autonomia. O objetivo dessa Produção Didático-Pedagógica é utilizar panfletos
publicitários como recurso didático na resolução de situações-problema com as operações
fundamentais, proporcionando no contexto escolar práticas significativas, promovendo a
compreensão dos conceitos, da linguagem matemática e educação financeira, oportunizando o
aluno criar, discutir, investigar, fazer reflexão crítica, atuando como sujeito ativo na aprendizagem,
estabelecendo correlações entre o conteúdo escolar e suas utilizações fora do âmbito escolar,
contextualizando o conteúdo na construção do conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALMIR MASSUQUETTO
Orientador: Marcos Aurelio Zanlorenzi - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: Aprendendo em sala de aula o Teorema de Tales, através da História da Matemática
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Teorema de Tales, História da Matemática, Atividades Investigatórias
Resumo: Ao entender que a Matemática é um método, uma técnica e que, ao longo de sua
história, foi desenvolvida pelo ser humano dentro de seu contexto cultural e natural, propõe-se,
através da História da Matemática e do Teorema de Tales, verificar de que forma é possível
organizar o trabalho pedagógico, aproximando o conhecimento matemático articulado ao seu
ensino e aprendizagem. Tendo como base alguns fatos históricos, pode-se entender como a
construção do conhecimento matemático, a sua evolução, a sua articulação com as demais
culturas e a sua presença constante em situações do dia a dia, efetivou-se. Através de estudo de
literatura pertinente ao assunto, aplicação de instrumento de coleta, apresentação de vídeos,
elaboração de atividades com base na temática e análise dos registros, busca-se atingir o objetivo
maior: abordar, explicitar e destacar, através da História da Matemática, a importância do Teorema
de Tales.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALMIR MASSUQUETTO
Orientador: Marcos Aurelio Zanlorenzi - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Aprendendo em sala de aula o Teorema de Tales, através da História da Matemática
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Teorema de Tales, História da Matemática, Atividades Investigatórias,
Problemas,
Resumo: Ao entender que a Matemática é uma ciência, uma linguagem e que, ao longo de sua
história, foi desenvolvida pelo ser humano dentro de seu contexto cultural e natural, propõe-se,
através da História da Matemática e do Teorema de Tales, verificar de que forma é possível
organizar o trabalho pedagógico, aproximando o conhecimento matemático articulado ao seu

ensino e aprendizagem. Tendo como base alguns fatos históricos, pode-se entender como a
construção do conhecimento matemático, a sua evolução, a sua articulação com as demais
culturas e a sua presença constante em situações do dia a dia, efetivou-se. Através de estudo de
literatura pertinente ao assunto, aplicação de um questionário como instrumento de coleta,
apresentação de vídeos, elaboração de atividades com base na temática e análise dos registros,
busca-se atingir o objetivo maior: abordar, explicitar e destacar, através da História da
Matemática, a importância do Teorema de Tales. Assim, a presente produção didática pedagógica
tem como objetivo investigar o uso da História da Matemática no ensino da Geometria,
especificamente no estudo do Teorema de Tales por meio de uma proposta de implementação na
escola. Essa ação será desenvolvida com alunos dos 9º anos do Colégio Estadual Amâncio Moro,
Ensino Fundamental e Médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALVINA BRAGA PRIMO
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: JOGOS MATEMÁTICOS COMO METODOLOGIA DE ENSINO -APRENDIZAGEM DAS
QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, Recurso pedagógico, Operações fundamentais,
Resumo: A proposta deste artigo é apresentar o encaminhamento e os resultados de um trabalho
realizado com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, que apresentavam dificuldade na
disciplina de matemática no que se refere à resolução de situações-problema que envolvem
conceitos básicos de matemática: Sistema de Numeração Decimal e o uso de algoritmo para as
quatro operações fundamentais. Percebe-se que, nos momentos em que são apresentadas as
situações-problema e durante as mediações, muitos alunos compreendem parte da situaçãoproblema, mas não conseguem encontrar os mecanismos que possam resolver a situação.
Durante as intervenções, utilizando os métodos convencionais, percebe-se que esses não surtem
os efeitos desejados. Tal situação traz uma reflexão sobre a necessidade de utilização de uma
metodologia diferenciada. Nesse caso, o uso do jogo como recurso didático tem se mostrado uma
alternativa interessante que surte um efeito melhor, por apresentar acentuada ludicidade, o que
motiva o aluno a apreender os conceitos com mais facilidade. Para a concretização de todo o
trabalho, optou-se pela utilização de jogos como recurso pedagógico, uma vez que a literatura
comprova ser essa uma importante ferramenta didática, não apenas pela sensação de prazer, que
possibilita, mas por ser um recurso mais próximo da criança, estando presente em muitas
situações de seu cotidiano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ALVINA BRAGA PRIMO
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos matemáticos como metodologia de ensino-aprendizagem das quatro operações
fundamentais.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, recurso pedagógico, operações fundamentais,

Resumo: A proposta deste estudo é a de apresentar uma alternativa ao método de trabalho
realizado na disciplina de Matemática que permita estimular a aprendizagem dos conteúdos
matemáticos. Em observações realizadas com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, que
apresentam dificuldade na disciplina de matemática, nota-se um aumento significativo no que se
refere à resolução de situações-problema que Secretaria de Estado da Educação
Superintendência da Educação Departamento de Políticas e Programas Educacionais
Coordenação Estadual do PDE envolvam conceitos básicos de matemática: Sistema de
Numeração Decimal e o uso de algoritmo para as quatro operações fundamentais quando da
utilização de metodologias diferenciadas. Percebe-se que, nos momentos em que são
apresentadas as situações-problema e durante as mediações, muitos alunos compreendem parte
da situação-problema, mas não conseguem encontrar os mecanismos que possam resolver a
situação. Durante as intervenções, utilizando os métodos convencionais, percebe-se que esses
não surtem os efeitos desejados. Tal situação traz uma reflexão sobre a necessidade de utilização
de uma metodologia diferenciada. Nesse caso, o uso do jogo como recurso didático tem se
mostrado uma alternativa interessante que surte um efeito melhor, por apresentar acentuada
ludicidade, o que motiva o aluno a apreender os conceitos com mais facilidade. Assim, justifica-se
o presente projeto, como forma de superar tais limitações. Para a concretização de todo o
trabalho a ser desenvolvido, optou-se pela utilização de jogos como recurso pedagógico, uma vez
que a literatura comprova ser essa uma importante ferramenta didática, não apenas pela
sensação de prazer, que possibilita, mas por ser um recurso mais próximo da criança, estando
presente em muitas situações de seu cotidiano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: AMARILDA DE CACIA GULIN
Orientador: Raimundo Ronilson Leal do Rosario - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: História da Matemática e sua contribuição na compreensão do uso cotidiano dessa
ciência.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: História da Matemática, Conhecimento, Conteúdos, Educadores, Educando
Resumo: Este trabalho teve por objetivo investigar o uso da História da Matemática como uma
das tendências metodológica de ensino e aprendizagem, pois oferece uma importante
contribuição ao processo. Ao apresentar a Matemática como uma criação humana e mostrar as
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, o
professor cria condições para que os alunos desenvolvam atitudes mais criticas e menos
passivas. Ao abordar problemas da História da Matemática, o professor oportuniza aos alunos
conhecerem a ciência como campo do conhecimento que se encontra em construção. A História
da Matemática como estratégia de abordagem e motivação para o ensino dos conteúdos
matemáticos possibilita aos alunos a motivação e justificativa para construir o saber matemático.
Com esta finalidade, buscou-se, a partir de estudos bibliográficos, elaborar atividades
pedagógicas que abordaram os conteúdos de história da matemática e com a utilização de
instrumentos tecnológicos modernos para comprovar o desenvolvimento da humanidade. Estas
atividades foram desenvolvidas com duas turmas de primeiro ano do Ensino Médio diurno no
Colégio Estadual Professora Ângela Sandri Teixeira no município de Almirante Tamandaré no
Estado do Paraná. Dentro das tendências de metodologias da Educação Matemática que
fundamentam a prática docente a história da matemática mostrou se motivadora, sem esquecerse de permear a disciplina por todas as tendências metodológicas da matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: AMARILDA DE CACIA GULIN
Orientador: Raimundo Ronilson Leal do Rosario - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: História da Matemática e sua contribuição na compreensão do uso cotidiano dessa
ciência.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: História da Matemática, Conhecimento, Conteúdos, Educadores, Educando
Resumo: A História da Matemática oferece uma importante contribuição ao processo de ensino
aprendizagem. Ao apresentar a Matemática como uma criação humana e ao mostrar as
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, o
professor cria condições para que os alunos desenvolvam atitudes mais criticas e menos
passivas. Ao abordar problemas da História da Matemática, o professor oportuniza aos alunos
conhecerem a ciência como campo do conhecimento que se encontra em construção. A História
da Matemática como estratégia de abordagem e motivação para o ensino dos conteúdos
matemáticos possibilita aos alunos a motivação e justificativa para construir o saber matemático.
Tendo como objetivo utilizar a História da Matemática como auxiliar no ensino de conteúdos
Matemáticos, Apresentar a Matemática como concepção humana; Mostrar as razões pelas quais
as pessoas produzem Matemática; Relacionar a matemática com outras áreas do conhecimento;
Estimular a curiosidade intelectual e pensamento abstrato.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: AMELIA WOZIVODA TRACZEWSKI
Orientador: Jailson Domingos de Oliveira - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Brincando com a Matemática: o uso de atividades lúdicas para o ensino de números
decimais.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Lúdico, Matemática, Decimais,
Resumo: Sabe-se que a Matemática está presente em todos os níveis de ensino e na vida das
pessoas. Mesmo assim, grande parcela da população, em especial os estudantes, considera a
Matemática uma disciplina de difícil compreensão, levando os alunos ao desgosto pela matéria.
No entanto este artigo tem por objetivo levar os alunos a entender e ter gosto pela matemática,
por meio de atividades lúdicas envolvendo os números decimais, propondo aos alunos atividades
desafiadoras. Dentro deste será realizada uma pesquisa a qual fara um paralelo entre o ensino
com jogos e o ensino de forma tradicional, para podermos avaliar da qual forma os alunos
aprendem melhor. Acredita-se que o lúdico propicia condições favoráveis, servindo de motivação
para o educando, pois está construindo seu conhecimento, baseando-se em uma metodologia de
ensino/aprendizagem mais prazerosa. Da mesma forma, considera-se que os jogos desenvolvem
a autonomia do aluno em relação a sua aprendizagem. Assim, a partir da construção do metro,
material dourado e material reciclável, pretende-se desenvolver e aprimorar o conhecimento do
conjunto dos números racionais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: AMELIA WOZIVODA TRACZEWSKI
Orientador: Jailson Domingos de Oliveira - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Brincando com a Matemática: o uso de atividades lúdicas para o ensino de números
decimais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Lúdico, Matemática, Decimais,
Resumo: Sabe-se que a Matemática está presente em todos os níveis de ensino e na vida das
pessoas. Mesmo assim, grande parcela da população, em especial os estudantes, considera a
Matemática uma disciplina de difícil compreensão, levando os alunos ao desgosto pela matéria.
No entanto este projeto tem por objetivo levar os alunos a entender e ter gosto pela matemática,
por meio de atividades lúdicas envolvendo os números decimais, propondo aos alunos atividades
desafiadoras. Acredita-se que o lúdico propicia condições favoráveis, servindo de motivação para
o educando, pois está construindo seu conhecimento, baseando-se em uma metodologia de
ensino/aprendizagem mais prazerosa. Da mesma forma, considera-se que os jogos desenvolvem
a autonomia do aluno em relação a sua aprendizagem. Assim, a partir da construção do metro,
material dourado e material reciclável, pretende-se desenvolver e aprimorar o conhecimento do
conjunto dos números racionais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANA CELIA KLAS BLANSKI PINHEIRO
Orientador: Luiza Takako Matumoto - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Desenvolvimento de conceitos geométricos através de dobraduras, vincos e papel
Tema: Tendências Metodológicas Em Educação Matemática
Palavras-chave: Dobras, geometria, papel, lúdico,
Resumo: A possibilidade de aliar geometria e ludicidade no aprendizado da Matemática a alunos
do 6º Ano do Colégio Estadual Professor João Ricardo Borell Du Vernay-EFM/PROF, na cidade
de Ponta Grossa, moveu a realização deste trabalho. Para efetuar tal ligação, optou-se pelo uso
de dobraduras e análise geométrica de suas medidas e formas. O presente trabalho foi realizado
em oito etapas. Nas primeiras, os alunos tomaram conhecimento do tema e dos aspectos básicos
de produção do material. Nas etapas subsequentes, os alunos produziram dobraduras,
calcularam suas dimensões e participaram de um jogo que visa relacionar o exercício lúdico de se
trabalhar com dobras, vincos e maleabilidades com o papel. Dessa forma, mostraram gradual
desenvolvimento e interesse pela geometria, o que leva a pensar que tal ação os auxiliou a
compreender o papel da dobradura no processo de ensino e aprendizagem da Geometria.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANA CELIA KLAS BLANSKI PINHEIRO
Orientador: Luiza Takako Matumoto - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Desenvolvimento de conceitos geométricos através de dobraduras, vincos e papel
Tema: Tendências Metodológicas Em Educação Matemática
Palavras-chave: Dobras, Geometria, Papel, Lúdico
Resumo: A presente unidade didática propõe uma maneira diferenciada no ensino de Geometria,
tendo como objetivo apresentar sugestões de atividades que visam aprimorar o ensinoaprendizagem de Geometria por meio de atividades lúdicas como o Origami e a utilização do
papel. Visa, assim proporcionar aos alunos do 6º ano, do Ensino Fundamental, uma maneira
diferenciada de estudar Geometria, conhecer melhor o espaço ao seu redor, explorar e interpretar
as formas geométricas que os cercam e reconhecer as propriedades que diferenciam uma forma
geométrica de outra, procurando promover através desta proposta, autonomia, socialização,
capacidade para refletir e construir conhecimentos mais elaborados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANA CLAUDIA GONCALVES BEGNINI SIMCIC
Orientador: Bruno Rodrigo Teixeira - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO DE FUNÇÃO POLINOMIAL DO PRIMEIRO GRAU ATRAVÉS DA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tendências metodológicas em Educação Matemática, Resolução de Problemas,
Função polinomial do primeiro grau,
Resumo: A presente proposta traz como objetivo geral possibilitar aos alunos a construção e
compreensão de conceitos associados ao conteúdo matemático função polinomial do primeiro
grau por meio da Resolução de Problemas. A intervenção será realizada com alunos de 9º ano do
Ensino Fundamental do Colégio Estadual "Attílio Codato" - Ensino Fundamental e Médio, situado
no município de Cambé, Paraná. De modo geral, no trabalho com o conteúdo matemático função
polinomial do primeiro grau, observo que os alunos apresentam dificuldades para expressar, por
meio de uma sentença matemática, uma relação entre variáveis descrita em um problema. Assim,
optou-se pela utilização da Resolução de Problemas como tendência metodológica que além de
auxiliá-los nesse sentido, pode oportunizar-lhes construir, com compreensão, conceitos
relacionados ao conteúdo matemático em questão.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANA CLAUDIA GONCALVES BEGNINI SIMCIC
Orientador: Bruno Rodrigo Teixeira - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ENSINO DE FUNÇÃO POLINOMIAL DO PRIMEIRO GRAU ATRAVÉS DA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tendências metodológicas em Educação Matemática, Resolução de Problemas,
Função polinomial do primeiro grau,
Resumo: A presente proposta traz como objetivo geral possibilitar aos alunos a construção e
compreensão de conceitos associados ao conteúdo matemático função polinomial do primeiro
grau por meio da Resolução de Problemas. A intervenção será realizada com alunos de 9º ano do
Ensino Fundamental do Colégio Estadual "Attílio Codato" - Ensino Fundamental e Médio, situado

no município de Cambé, Paraná. De modo geral, no trabalho com o conteúdo matemático função
polinomial do primeiro grau, observo que os alunos apresentam dificuldades para expressar, por
meio de uma sentença matemática, uma relação entre variáveis descrita em um problema. Assim,
optou-se pela utilização da Resolução de Problemas como tendência metodológica que além de
auxiliá-los nesse sentido, pode oportunizar-lhes construir, com compreensão, conceitos
relacionados ao conteúdo matemático em questão.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANA CLAUDIA KLEPA RODRIGUES
Orientador: Veridiana Rezende - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: CALCULADORA NAS AULAS DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL:
CONCEPÇÕES, REFLEXÕES E RESULTADOS DE UM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Calculadora, Formação de professores
Resumo: Nossa experiência juntamente com outras pesquisas revela a limitada utilização da
calculadora em sala de aula apontando entre os possíveis motivos as concepções e a falta de
formação dos professores que manifestam insegurança diante do trabalho com esta ferramenta
tecnológica. Desse modo, nossa proposta foi ofertar um curso de formação para professores dos
anos iniciais e finais da rede municipal e estadual com o objetivo de contribuir com a formação de
professores do Ensino Fundamental, no que diz respeito ao uso da calculadora como ferramenta
pedagógica para as aulas de Matemática, proporcionando momentos de reflexões para conceber
a calculadora como uma ferramenta que pode auxiliar os alunos na compreensão de conceitos
matemáticos. Para essa formação, elaboramos uma sequência didática composta por atividades e
sugestões de encaminhamentos com a intenção de contemplar cinco temáticas: exploração de
diferentes modelos de calculadoras; resolução de problemas; cálculo mental e estimativas;
operações básicas; e curiosidades matemáticas. As atividades desenvolvidas durante o curso
proporcionaram momentos de diálogos e reflexões sobre o uso desse recurso. Para a coleta de
dados, foram realizadas duas entrevistas gravadas em áudio e vídeo, uma inicial e outra final. A
análise dessas entrevistas permitiu observar que, após o curso, os professores reconheceram
nessa ferramenta novas possibilidades de utilização que vão além da conferência de resultados.
Todavia, mostrou que alguns receios quanto a utilização, especialmente nos anos iniciais, ainda
permanecem. Permitindo concluir que seu uso ainda tem sido limitado devido à dificuldade de
romper com paradigmas e reconhecer nesse instrumento seu potencial para aquisição de
conceitos matemáticos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANA CLAUDIA KLEPA RODRIGUES
Orientador: Veridiana Rezende - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: CALCULADORA NAS AULAS DE MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA PARA
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática

Palavras-chave: Educação Matemática, Calculadora, Formação de professores,
Resumo: Nossa experiência como professora de Matemática juntamente com resultados de
pesquisas como Selva e Borba (2010), apontam para o uso insipiente da calculadora nas aulas,
especialmente no Ensino Fundamental. Entre os possíveis motivos desse cenário está a
preocupação dos professores em prejudicar a aprendizagem dos alunos. Estamos certas de que
isso se deve às concepções dos professores e da falta de uma formação voltada para o uso
dessa ferramenta. Estudiosos do tema como Selva e Borba (2010), Bigode (2006), Ponte (1989)
entre outros asseguram que a utilização criteriosa da calculadora pode potencializar o
aprendizado matemático em diversas áreas e conceitos. Desse modo, nosso estudo visa
contribuir com a formação de professores do Ensino Fundamental, no que diz respeito ao uso da
calculadora como ferramenta pedagógica para as aulas de Matemática, proporcionando
momentos de reflexão para conceber a calculadora como uma ferramenta que pode auxiliar os
alunos em avanços conceituais matemáticos. Para isso, elaboramos esta Produção DidáticoPedagógica para ser implementada com professores do Ensino Fundamental, cuja intenção é
estudar cinco temáticas que podem ser aprofundadas por meio da calculadora: exploração de
diferentes modelos de calculadoras; resolução de problemas; cálculo mental e estimativas;
operações matemáticas; e curiosidades matemáticas. Pretende-se criar um ambiente de reflexão
e discussão, apresentando uma diversidade de situações para contribuir com a prática
pedagógica dos professores.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANA CRISTINA STOCCO
Orientador: Neusa Nogas Tocha - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: A Álgebra e suas dificuldades no Ensino Médio
Tema: Currículo da Matemática
Palavras-chave: Álgebra, Funções, Resolução de Problemas
Resumo: Tornar os conteúdos ministrados o mais significativo possível, minimizando a
insatisfação dos alunos pela disciplina, é a preocupação minha como professora de Matemática.
Investigar as razões pelas quais muitos alunos não conseguem entender, interpretar, analisar um
texto e resolver uma situação problema dentro dos conteúdos de Álgebra é o principal objetivo.
Este projeto veio a contribuir para que os alunos possam interpretar enunciados para transformar
a linguagem natural em linguagem matemática. A metodologia utilizada para explorar os
conteúdos da Álgebra é a resolução de problemas, possibilitando assim ao aluno ser agente de
seu próprio conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANA CRISTINA STOCCO
Orientador: Neusa Nogas Tocha - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A ÁLGEBRA E SUAS DIFICULDADES NO ENSINO MÉDIO
Tema: Currículo da Matemática
Palavras-chave: Álgebra, currículo, resolução de problemas
Resumo: Tornar os conteúdos ministrados o mais significativo possível, minimizando a
insatisfação dos alunos pela disciplina, é a preocupação minha como professora de Matemática.

Analisar o Currículo da Matemática do Ensino Médio, utilizando as Diretrizes Curriculares da
Educação Básica do Estado do Paraná e investigar as razões pelas quais alguns alunos não
conseguem entender, interpretar, analisar um texto e resolver uma situação problema dentro dos
conteúdos de Álgebra, é o objetivo desse trabalho. A metodologia utilizada para explorar os
conteúdos da álgebra é a resolução de problemas, possibilitando ao aluno ser agente de seu
próprio conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANA MARIA BENATTI DE MENDONCA
Orientador: Mariana Moran Barroso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: O USO DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA NA APRENDIZAGEM DE
FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Geometria, Registros de Representação Semiótica, Aprendizagem
Resumo: O presente artigo tem como referencial teórico a Teoria dos Registros de
Representação Semiótica e foi desenvolvido no Colégio Estadual São Judas Tadeu - EFM, no
município de Quinta do Sol no ano de 2015, tendo como público alvo alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental. Sua finalidade foi utilizar os Registros de Representação Semiótica no ensino de
figuras geométricas planas, a fim de contribuir com a aprendizagem dos alunos a respeito deste
assunto. Teve como metodologia o trabalho com atividades relacionadas à conceitos preliminares
de figuras planas, e posteriormente polígonos, ambos usando como registros de representação:
os Materiais Manipuláveis, o Software GeoGebra e a Expressão Gráfica. Assim, com os
resultados obtidos observamos que foi possível proporcionar aos alunos participantes o
conhecimento de diferentes formas de representação de um mesmo objeto geométrico,
colaborando com o desenvolvimento de capacidades de raciocínio, de análise e de visualização
de figuras geométricas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANA MARIA BENATTI DE MENDONCA
Orientador: Mariana Moran Barroso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O USO DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA NA APRENDIZAGEM DE
FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Geometria, Registros de Representação Semiótica, Aprendizagem
Resumo: O presente material aqui apresentado, sob a forma de Unidade Didática, baseia-se na
Teoria dos Registros de Representação Semiótica e será desenvolvido no Colégio Estadual São
Judas Tadeu - EFM, no município de Quinta do Sol no ano de 2015, tendo como público alvo
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Sua finalidade é utilizar os Registros de Representação
Semiótica no ensino de figuras geométricas planas, a fim de contribuir com a aprendizagem dos
alunos a respeito deste assunto. Tem como metodologia o trabalho com atividades relacionadas à
conceitos preliminares de figuras planas e posteriormente polígonos que será realizado usando

como registros de representação os Materiais Manipuláveis, o Software GeoGebra e a Expressão
Gráfica. Assim, espera-se que esta produção didática proporcione aos alunos o conhecimento de
diferentes formas de representação de um mesmo objeto geométrico, colaborando com o
desenvolvimento no nível de capacidades de raciocínio, de análise e de visualização.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANACLETO ORTIGARA
Orientador: Sergio Flavio Schimitz - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Operações Matemáticas: Prática Didático-pedagógica Motivadora
Tema: Linha de Pesquisa em Currículo de Matemática, Contextos Sociais, Políticos e Intelectuais
e suas implicações no ensino da Matemática.
Palavras-chave: Motivação, Didática, Operações Matemáticas, EJA,
Resumo: É comum encontrarmos alunos desmotivados, principalmente quando se trata de
adolescentes que cumprem medida socioeducativa, tanto com relação à Matemática, quanto com
a escola, atribuindo-se parcialmente à prática pedagógica a responsabilidade quanto a isso. Por
isso, esse trabalho tem como objetivo repensar a maneira de ensinar e criar estratégias
metodológicas que tornem a matemática mais atrativa e propiciem a inclusão escolar, fomentando
uma nova visão da Matemática. O trabalho foi desenvolvido através de uma Ação Descentralizada
de Ensino, com alunos matriculados no 6º ano do ensino fundamental no CEEBJA Professora
Joaquina de Mattos Branco em Cascavel, Paraná, mas que estão cumprindo medida
socioeducativa no Cense II, na mesma cidade. E através da inclusão do cotidiano dos alunos,
jogos e material didático diferenciado, pudemos notar uma melhor compreensão dos educandos
pela disciplina de matemática. Demonstrando assim que se deve buscar por metodologias
diferenciadas para se praticar em sala de aula, visando aumentar o interesse dos alunos pela
matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANACLETO ORTIGARA
Orientador: Sergio Flavio Schimitz - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Operações Matemáticas: Prática Didático-pedagógica Motivadora
Tema: Linha de Pesquisa em Currículo de Matemática, Contextos Sociais, Políticos e Intelectuais
e suas implicações no ensino da Matemática.
Palavras-chave: Motivação, Didática, Operações Matemáticas, EJA
Resumo: É comum encontrarmos alunos desmotivados - principalmente quando se trata de
adolescentes que cumprem medida socioeducativa - tanto com relação à Matemática, quanto com
a escola, atribuindo-se parcialmente à prática pedagógica a responsabilidade quanto a isso. Por
isso, torna-se necessário repensar a maneira de ensinar e criar estratégias metodológicas que
tornem a matemática mais atrativa e propiciem a inclusão escolar, fomentando uma nova visão da
Matemática e, em decorrência, da própria escola, à qual retornarão após período de reclusão.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANDENISE MARIA GOBBI
Orientador: MARIA IVETE BASNIAK - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Artigo
Título: Uma experiência com Resolução de Problemas no ensino de Geometria Espacial
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria Espacial, Resolução de Problemas, Ensino, Aprendizagem
Resumo: Neste artigo, a Resolução de Problemas é utilizada numa proposta de ensino baseada
em situação do contexto dos alunos de forma que os mesmos, através de encaminhamentos
conduzidos pelo professor desenvolvam atividades capazes de aprimorar habilidades para
resolver problemas e adquirir conhecimentos matemáticos ligados à geometria espacial. Essa
competência tem-se demonstrado deficiente quando observada nos resultados das avaliações
externas realizadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP), o que
intensifica a necessidade da aplicação da referida metodologia em sala de aula, uma vez que a
Resolução de Problemas estimula a curiosidade dos alunos despertando neles o interesse pela
matemática, aprimorando sua criatividade e desenvolvendo o seu raciocínio. Assim, apresenta-se
o trabalho realizado em uma turma de 3ª série do Ensino Médio sobre o conteúdo de Geometria
Espacial, utilizando Resolução de Problemas, que pode contribuir para tornar o aluno sujeito do
processo e o professor um mediador na construção do conhecimento. Com o uso de material
concreto, os alunos dispostos em grupos, construíram vários sólidos geométricos na tentativa de
resolver a situação-problema: "Qual seria a embalagem mais adequada para acondicionar
alfajores com o menor custo benefício?". As atividades desenvolvidas contribuíram para melhor
compreensão dos alunos acerca dos novos conceitos matemáticos ligados à geometria espacial.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANDENISE MARIA GOBBI
Orientador: MARIA IVETE BASNIAK - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Explorando a Geometria Espacial através da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas,Geometria Espacial, Metodologia de Ensino
Resumo: A presente Unidade Didática traz como prerrogativa a construção do conhecimento do
aluno sobre a Geometria Espacial através da Resolução de Problemas. Apresenta uma proposta
de ensino baseado em uma situação problema do contexto real dos alunos do Colégio Estadual
Novo Milênio, propondo encaminhamentos para o professor conduzir as atividades em sala de
aula em que os alunos sejam capazes de desenvolver habilidades para resolver problemas. Por
esta via, o professor mediará atividades planejando estratégias de resolução de problemas em
grupos, que envolvem a construção dos principais sólidos geométricos pelos alunos a fim de
auxiliá-los no levantamento de hipóteses durante a investigação da solução do problema
proposto. Assim, pretende-se através de uma forma metodológica diferente da tradicional,
trabalhar a geometria espacial estimulando a curiosidade dos alunos e despertando neles o
interesse pela Matemática, aprimorando sua criatividade e desenvolvendo o seu raciocínio,
construindo assim o conhecimento matemático.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANDREIA MARIA RUY SCHULTHAIS
Orientador: Rudolph dos Santos Gomes Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do
Paraná
Etapa: Artigo
Título: Resolução de Problemas e os materiais manipulativos no processo de ensinoaprendizagem dos números inteiros
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Materiais Manipulativos, Números Inteiros
Resumo: Este projeto objetiva compreender de que forma a Resolução de Problemas pode
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de números inteiros por meio de
materiais manipulativos, uma vez que comumente muitos alunos apresentam certa dificuldade de
compreensão. Esta proposta de intervenção, que compõe uma pesquisa de cunho qualitativo,
busca associar a Resolução de Problemas com base em Polya (2006), com a utilização de
materiais manipulativos em sala de aula. Tal intervenção foi realizada com alunos do 7º ano do
ensino fundamental de modo a evidenciar as contribuições da associação desta tendência
metodológica ao uso de materiais manipulativos na compreensão do conceito de números
inteiros. Acredita-se que a Resolução de Problemas, como tendência metodológica, aliada ao uso
de materiais manipulativos, como recurso didático, possibilita aos alunos a compreensão do
conceito de números inteiros, contribuindo para o entendimento das diversas situações
envolvendo este conceito, permitindo, assim, atribuir sentido e construir significados matemáticos
de forma reflexiva.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANDREIA MARIA RUY SCHULTHAIS
Orientador: Rudolph dos Santos Gomes Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do
Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Resolução de Problemas e os materiais manipulativos no processo de ensinoaprendizagem dos números inteiros
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Materiais Manipulativos, Números Inteiros
Resumo: Este projeto objetiva compreender de que forma a Resolução de Problemas pode
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de números inteiros por meio de
materiais manipulativos, na qual se percebe que muitos alunos se encontram desmotivados e
inseguros, pois acreditam que não são capazes de compreender e assimilar os conceitos
relacionados aos números inteiros. A Resolução de Problemas, como tendência metodológica,
aliada aos materiais manipulativos, busca alcançar uma educação comprometida em atribuir
sentido e construir significados matemáticos de forma reflexiva e motivadora. Durante a
implementação será realizada a confecção dos materiais manipulativos com os alunos e,
posteriormente haverá a abordagem da Resolução de Problemas, segundo Polya (2006), com a
utilização dos respectivos materiais para resolução das atividades propostas pelo professor.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANGELA ESTEVES
Orientador: LOURDES MARIA WERLE DE ALMEIDA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA MEDIANDO O ESTUDO DE FUNÇÕES NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Ensino de Funções, Alternativa pedagógica,
Resumo: Este artigo relata o desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática com
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental mediando o ensino de funções. Os alunos foram
familiarizados com as atividades de modelagem de forma gradativa seguindo os três momentos
conforme sugerem Almeida e Dias(2007). A Modelagem Matemática enquanto alternativa
pedagógica para o ensino de matemática proporcionou o estudo de problemas pautados na
realidade e podemos concluir que proporcionou aos alunos mais motivação, participação,
integração e interação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANGELA ESTEVES
Orientador: LOURDES MARIA WERLE DE ALMEIDA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA MEDIANDO O ESTUDO DE FUNÇÕES NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Funções, Modelagem Matemática, Geogebra
Resumo: O objetivo deste projeto é desenvolver com alunos do 9º ano um estudo do conteúdo de
funções mediando por atividades de Modelagem Matemática, buscando através desta
metodologia que trabalha com situações-problema do cotidiano do aluno, proporcionar aos
mesmos um ambiente de aprendizagem no qual eles possam problematizar, investigar, efetuar
registros de informações e utilizar o tratamento adequado para que se possa obter e validar
modelos, levando à compreensão de um conceito matemático de maneira mais atrativa e
contextualizada. Ao implementar este projeto na escola, será feito o uso também do software
Geogebra no decorrer dos trabalhos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANGELA MARIA KNUPP
Orientador: Soliane Moreira - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O ensino de uma matemática significativa para o aluno.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Pedagogia Histórico-Crítica, Modelagem Matemática, Etnomatemática
Resumo: A proposta desse estudo, baseia-se em aproximar os conteúdos matemáticos
trabalhados em sala de aula, com o dia a dia dos alunos, sem minimizar a importância ou grau de

complexidade dos mesmos. Propõe-se um estudo mais aprofundado da Pedagogia HistóricoCrítica sugerida por Saviani, bem como a possibilitar situações onde seja possível estabelecer a
relação conteúdo e cotidiano, fazendo uso das Tendências Metodológicas da Educação
Matemática citadas nas Diretrizes Curriculares de Matemática para a Educação Básica. Para isso,
disponibilizamos sugestões de atividades contemplando essa realidade por meio de uma
capacitação para os professores de Matemática, onde busquemos também estimular discussões
sobre as práticas pedagógicas atuais. Almejamos contribuir para uma melhora no processo de
ensino aprendizagem da disciplina de Matemática acreditando no que disse Saviani (1991, p. 84)
ao afirmar que "O povo precisa da escola para ter acesso ao saber erudito, ao saber
sistematizado e, em conseqüência, para expressar de forma elaborada os conteúdos da cultura
popular que correspondem aos seus interesses."

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANGELA MARIA KNUPP
Orientador: Soliane Moreira - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ensino de uma matemática significativa para o aluno
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática contextualizada, Saviani, Pedagogia Histórico-Crítica
Resumo: Tendo em vista todas as discussões que envolvem o processo do ensino aprendizagem
da disciplina de Matemática, esta produção didático-pedagógica, na forma de Unidade Didática,
traz sugestões de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula, num formato diferenciado.
Sabe-se que ao realizar atividades matemáticas sem que haja uma contextualização, a maioria
dos alunos ou não entende o que estuda ou simplesmente decora o método, o algoritmo utilizado.
Dessa forma, a proposta que se tem aqui baseia-se em aproximar os conteúdos matemáticos
trabalhados em aula à realidade do aluno, possibilitando que ele consiga fazer uma relação entre
o que vive e o que estuda.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANGELA MARIA LIMBERGER
Orientador: Sergio Flavio Schimitz - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: As Quatro Operações por meio da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Quatro operações, Resolução de Problemas, Modelagem,
Resumo: As atividades propostas na Produção didática pedagógica, denominada "As Quatro
Operações por meio da Resolução de Problema", foi desenvolvida durante a implementação da
pesquisa concretizada na escola, a qual, o objetivo foi de estabelecer formas de trabalhar as
quatro operações por meio da metodologia de Resolução de Problemas, fazendo com que, o
aluno tivesse condições de ler, interpretar e resolver uma situação problema. Sendo que esta
prática, veio contribuir para que os alunos do 6º ano conseguissem desenvolver habilidades de
observação, reflexão, análise e síntese. O ato de resolver problemas está presente no cotidiano
de todos os indivíduos, estabelecendo soluções que na maioria das vezes requerem estratégias
de enfrentamento. A prática de novas estratégias é uma forma de auxiliar o aluno a encarar
situações divergentes nas diversas áreas do conhecimento. Como estratégia de ação, foram

aplicadas aos discentes várias atividades que consistiam em abordar situações corriqueiras do dia
a dia, as quais envolveram as quatro operações com números naturais por meio da Metodologia
de Resolução de Problemas, relacionadas com os conteúdos de matemática. E esta abordagem
contribuiu à colocação do problema, à sua modelagem e à resolução. A problemática considerou
que as dificuldades apresentadas por estudantes em relação a leitura e interpretação de textos
matemáticos é um dos fatores que contribuem para o baixo desempenho na resolução de
situações-problema em Matemática na Educação Básica. Diante disto, teve-se claro, não somente
os conteúdos que foram ensinados, mas também os métodos utilizados durante o processo de
ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANGELA MARIA LIMBERGER
Orientador: Sergio Flavio Schimitz - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As Quatro Operações por meio da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Quatro operações, Resolução de Problemas, Modelagem,
Resumo: A Produção Didática Pedagógica é um documento que visa orientar o professor PDE
para implementação do Projeto de Intervenção na Escola. Esta produção intitulada "As Quatro
Operações por meio da Resolução de Problema", a qual tem por objetivo estabelecer formas de
trabalhar as quatro operações através da metodologia de Resolução de Problemas, fazendo com
que o aluno tenha condições de ler, interpretar e resolver uma situação problema. Sendo que,
esta prática possa vir a contribuir para que os alunos do 6º ano consigam desenvolver habilidades
de observação, reflexão, análise e síntese. O ato de resolver problemas está presente no
cotidiano de todos os indivíduos, estabelecendo soluções que na maioria das vezes requerem
estratégias de enfrentamento. A prática de novas estratégias é uma forma de auxiliar o aluno a
encarar novas situações nas diversas áreas do conhecimento. Como estratégia de ação, serão
desenvolvidas várias atividades que consistem em abordar situações corriqueiras do dia a dia as
quais envolverão as quatro operações com números naturais por meio da metodologia de
Resolução de Problemas, relacionadas com os conteúdos de matemática. E esta abordagem
constará na colocação do problema, na sua modelagem e na resolução. A problemática considera
que as dificuldades apresentadas por estudantes em relação à leitura e interpretação de textos
matemáticos é um dos fatores que contribuem para o baixo desempenho na resolução de
situações-problema em Matemática na Educação Básica. Diante disto, deve-se ter claro, não
somente quais os conteúdos serão ensinados, mas quais métodos serão utilizados no processo
de ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANITO RUFINO FRANCISCO
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O SOFTWARE GEOGEBRA NO CONTEXTO DA SALA DE AULA PARA O ENSINO DAS
FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICA EM MATEMÁTICA.
Palavras-chave: GeoGebra, Aprendizagem significativa, Matemática, Trigonometria, Tecnologias,

Resumo: Este artigo tem como objetivo principal socializar os resultados obtidos pela
implementação de uma Proposta Didático-Pedagógica realizada no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. O referido trabalho foi desenvolvido
com a perspectiva de buscar novas alternativas metodológicas e educativas que pudessem
facilitar e auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, além de tornar esta
disciplina mais significativa para os alunos. Dessa forma, se arrimou nas tecnologias como um
caminho com possibilidades de enriquecer os ambientes educacionais, em especial no
computador, pois este desperta no aluno grande interesse e motivação, e através dele foi
empregado o Software GeoGebra, um programa considerado dinâmico, facilitador de
visualizações, estimulador da interação entre o aluno e o conteúdo, isto é, por ser uma ferramenta
que propicia uma maior e melhor compreensão dos conteúdos estudados, favorecendo para que
a aprendizagem seja de fato mais significativa. Diante disso, é apresentado aqui uma análise
qualitativa das atividades realizadas com alunos do 2º ano do Ensino Médio, acerca dos
conteúdos de funções trigonométricas na circunferência aproveitando o Software GeoGebra, com
a finalidade de mostrar o quanto o uso dessa ferramenta contribuiu para que os alunos pudessem
ter a máxima compreensão desses temas matemáticos e assim aprendessem mais e melhor.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANITO RUFINO FRANCISCO
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA NO ENSINO DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS
NA CIRCUNFERÊNCIA.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICA EM MATEMÁTICA.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Alternativas metodológicas, Trigonometria,
GeoGebra,
Resumo: Este trabalho tem como objetivo central buscar alternativas didático-metodológicas para
auxiliar o trabalho do professor de matemática. Dessa maneira, apresenta e analisa
qualitativamente o uso do Software GeoGebra como uma eficaz ferramenta metodológica para
sala de aula, na perspectiva de proporcionar ao aluno condições para que possa apropriar-se do
conhecimento matemático. O trabalho será desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Médio,
explorando as potencialidades do Software GeoGebra, visando a compreensão dos mesmos no
que concerne o conteúdo específico de funções trigonométricas na circunferência e, ainda,
contribuir para que a aprendizagem aconteça de uma forma que seja mais significativa para eles.
Pressupondo que o uso da tecnologia, através do computador, pode ser utilizado como um
recurso que enriquece os ambientes de aprendizagem, criando assim uma atmosfera com muitas
possibilidades, sobretudo ao processo de construção do conhecimento, o mesmo preenche uma
lacuna a tempos existente neste, por despertar no aluno um maior interesse e motivação, por ser
dinâmico, facilitador de visualizações e estimulador da interação entre o aluno e o conteúdo
trabalhado, ou seja, é uma ferramenta que propicia uma maior e melhor compreensão dos
conteúdos vistos, favorecendo para que a aprendizagem seja mais significativa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANIVIA ALVES RODRIGUES
Orientador: Fabio Alexandre Borges - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS POR MEIO DA INTERPRETAÇÃO DE
TEXTOS: UMA ABORDAGEM COM ALUNOS DA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Leitura e Interpretação de Textos, Resolução de
Problemas,
Resumo: Resumo: Este trabalho teve como objetivo investigar a contribuição da leitura e
interpretação de textos para a Resolução de Problemas matemáticos com alunos do 6º Ano do
Ensino Fundamental, que frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem do Colégio Dom Bosco, na
cidade de Mariluz-PR. Os dados foram coletados no primeiro semestre do ano letivo de 2015 por
meio de observações e produções dos alunos. Para isso, foram propostos textos de diferentes
tipos para a leitura e interpretação pelos alunos envolvidos. A partir destes textos, foram
formuladas diferentes situações problema, as quais foram aplicadas e mediadas pela professora
pesquisadora. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi elaborada uma Unidade Didático
Pedagógica, implementada em 32 horas-aulas. As discussões e reflexões tiveram embasamento
teórico de estudiosos, tais como: Polya (1997), Onuchic (1999), D"Ambrósio (1998), Diretrizes
Curriculares de Matemática (2008), Kleine e Lopes (2013), entre outros. Com as atividades
realizadas, foi possível perceber que a ausência das habilidades em leitura e interpretação de
textos influencia fortemente no insucesso dos alunos em Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANIVIA ALVES RODRIGUES
Orientador: Fabio Alexandre Borges - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS POR MEIO DA INTERPRETAÇÃO DE
TEXTOS: UMA ABORDAGEM COM ALUNOS DA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Sala de Apoio à Aprendizagem, Leitura e
Interpretação de Textos,
Resumo: Este trabalho tem como objetivo investigar a contribuição da leitura e interpretação de
textos para a Resolução de Problemas com alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, que
frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem do Colégio Dom Bosco, na cidade de Mariluz-PR. Os
dados serão coletados no segundo semestre do ano de 2015 por meio de observações e
produções dos alunos. Serão propostos textos de diferentes tipos para a leitura e interpretação
pelos alunos envolvidos. A partir destes textos, serão formuladas diferentes situações problemas,
as quais serão aplicadas e mediadas pela professora pesquisadora. A pesquisa será de base
qualitativa com procedimentos técnicos coerentes com a Pesquisa-Ação. Espera-se que as
atividades trabalhadas auxiliem na superação da defasagem dos alunos, contribuindo para sua
aprendizagem e evolução/permanência em salas regulares.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANTONIO LUIZ STIER
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Resolução de Problemas como Estratégia para o Ensino de Matemática: Medidas e o Dia
a Dia
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas.
Palavras-chave: Educação Matemática, Resolução de Problemas, Medidas
Resumo: Este artigo apresenta um relato a respeito da implementação de uma Produção
Didático-Pedagógica, a qual teve como objetivo trabalhar com tarefas da Prova Brasil abordando
o conteúdo de Medidas e investigar de que forma os estudantes do 6º ano do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Bento Mossurunga, na cidade de Ivaiporã, Paraná, lidam com
os conteúdos envolvidos nas questões. Pretendeu-se investigar e relatar o que os estudantes
conhecem a respeito de Medidas, utilizando a estratégia de Resolução de Problemas a partir de
tarefas que oportunizam momentos de reflexão por meio de iniciativas próprias, as quais levam o
educando a construir conhecimentos a respeito de Medidas utilizadas no seu dia a dia, e relatar
as informações recolhidas com a aplicação da proposta, a fim de validar (ou não) as hipóteses
levantadas e discutir seus resultados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ANTONIO LUIZ STIER
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Resolução de Problemas como Estratégica para o ensino de Matemática: Medidas e o Dia
a Dia
Tema: Concepção sobre a Matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Educação Matemática, Resolução de Problemas, Medidas,
Resumo: O tema Medidas foi escolhido ao fato de ser um dos conteúdos com menor índice de
aproveitamento nas avaliações externas promovidas pelas Secretaria de Educação do Paraná
(SAEP). O objetivo do trabalho é apresentar as medidas por meio de atividades diferenciadas que
levem o aluno a desenvolver o raciocínio matemático, comparar e ordenas as representações
envolvendo os tipos de medidas utilizadas em nosso dia, utilizando a estratégia de Resolução de
Problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: APARECIDA BANDEIRA
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Formação do conceito de polígonos e não polígonos: Ensino- Aprendizagem com base na
Resolução de Problemas e no Desenho Geométrico.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Formação de conceitos, Polígonos, Não polígonos,

Construções geométricas,
Resumo: Este trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Professor Benoil Francisco Marques
Boska - Ensino Fundamental e Médio, no município de Ourizona. O objetivo foi utilizar a resolução
de problemas e o trabalho com desenho geométrico para favorecer o aprendizado dos alunos do
6º ano do ensino fundamental nos conceitos de polígonos e não polígonos. Foi desenvolvido em
três etapas. Na primeira etapa, aplicamos uma avaliação para averiguar os conhecimentos
prévios dos alunos sobre o conceito de polígonos e não polígonos; na segunda etapa,
desenvolvemos uma Unidade Didática, na qual o professor apresentou atividades por meio da
resolução de problemas que levaram os alunos a construírem o conceito de polígonos e não
polígonos, onde também foram realizadas atividades de construções geométricas utilizando os
instrumentos de desenho geométrico. Buscamos favorecer a aprendizagem e a formação dos
alunos nesses conceitos geométricos; na terceira etapa, foi aplicada aos alunos uma avaliação
escrita, envolvendo o uso de conceitos de polígonos e não polígonos. Durante a realização deste
trabalho verificamos que os alunos apresentaram um avanço significativo, sendo que na avaliação
inicial obtiveram a média 4,2 e na avaliação final a média foi de 6,5 evidenciando o favorecimento
da aprendizagem dos alunos, por meio da resolução de problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: APARECIDA BANDEIRA
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Formação do conceito de polígono e não polígonos: ensino-aprendizagem com base na
resolução de problemas e no desenho geométrico
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Resolução de problemas, Formação de conceitos, Polígonos, Não polígonos,
Construções geométricas,
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como objetivo utilizar a resolução de problemas
para favorecer o aprendizado dos alunos do 6º ano do ensino fundamental nos conceitos de
polígonos e não polígonos. Foi desenvolvido em três etapas. Na primeira etapa, aplicamos uma
avaliação para averiguar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o conceito de polígonos e
não polígonos; na segunda etapa, desenvolvemos uma Unidade Didática, na qual o professor
apresenta atividades por meio da resolução de problemas que leva aos alunos a construírem o
conceito de polígonos e não polígonos; na terceira etapa, aplicamos aos alunos uma avaliação
escrita e individual envolvendo o uso de conceitos de polígonos e não polígonos. Dessa forma,
buscamos favorecer a aprendizagem e a formação dos alunos nesses conceitos geométricos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: BASSIMA ALI YOUSSEF
Orientador: Neila Tonin Agranionih - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: OFICINA TANGRAM - CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS EM UM
AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ambiente Colaborativo, Geometria, Ta
Resumo: O presente artigo tem por objetivo promover a reflexão e a análise sobre o ensino da

disciplina de Geometria em um ambiente colaborativo utilizando-se como ferramenta a construção
de diversos Tangrans a partir do relato do projeto de intervenção realizado no Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED:
Oficina Tangram - Construção de Conhecimentos Geométricos em um Ambiente Colaborativo De
Aprendizagem, que ocorreu na forma de oficina realizada no contra turno escolar, com alunos do
7º ano da manhã da Escola Estadual Aline Picheth, em Curitiba-PR, visando investigar a
viabilidade de um ambiente colaborativo para a aprendizagem de conceitos de Geometria.
Apresenta o Tangram como meio de exploração de conceitos matemáticos, pois se trata de um
jogo com várias potencialidades educacionais favorecendo a concentração e o desenvolvimento
do pensamento geométrico. As atividades didáticas propostas foram previamente desenvolvidas
durante a produção didática e aplicada em sua totalidade. O ambiente colaborativo propiciou aos
alunos a socialização, o debate, a análise dos conceitos estudados e principalmente a autonomia.
Em muitas situações gerou certa competividade entre eles, deixando-os ainda mais motivados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: BASSIMA ALI YOUSSEF
Orientador: Neila Tonin Agranionih - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: OFICINA TANGRAM - CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS EM UM
AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: ambiente colaborativo, geometria, Tangram
Resumo: A presente produção didático-pedagógica visa proporcionar aos alunos do 7ª ano da
Escola Estadual Aline Picheth, localizado no Bairro Ahú em Curitiba - PR, a construção de
conhecimentos geométricos por meio de um ambiente colaborativo. Através da aplicação de uma
oficina de Matemática, busca novas propostas para tornar a aula de matemática mais estimulante
e o estudo da Geometria mais acessível, bem como a criação coletiva de um ambiente
colaborativo de aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: BYANCA BRIGANTINI DE SOUZA
Orientador: Rafael Mestrinheire Hungaro - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: Primeiro contato com a Trigonometria
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Trigonometria, História da Matemática, Materiais manipuláveis
Resumo: O presente artigo relata sobre um tema matemático visto no 9° ano do ensino
fundamental: a Trigonometria. O conteúdo é sempre o último do ano, e em alguns casos, não é
ministrado por falta de tempo. Esse fato demonstra descaso em relação ao tema, que é de suma
importância para o aluno. O assunto é fascinante e faz parte do nosso cotidiano, embora seja
antigo, porque faz parte da história da humanidade. O artigo busca apresentar a implementação
do Projeto de Intervenção Pedagógica e da Produção Didático-Pedagógica desenvolvidos no PDE
(Programa de Desenvolvimento Educacional) proposto pela SEED (Secretaria de Estado da
Educação do Paraná). A implementação ocorreu no segundo semestre de 2015 com os alunos

dos 9º anos do ensino fundamental do Colégio Estadual Santo Inácio de Loyola - EFM, na cidade
de Terra Rica-PR. Foi apresentada a Trigonometria no seu contexto histórico, bem como sua
aplicação na atualidade, por isso, este primeiro contato faz-se necessário para que os alunos
compreendam o assunto de forma significativa e proveitosa. O trabalho foi realizado através de
tarefas, iniciando com a semelhança de triângulos e o contexto da Trigonometria até a construção
dos conceitos trigonométricos necessários para o ensino fundamental. Para encerrar os alunos
visualizaram situações concretas das aplicações da Trigonometria. Como resultado de pesquisa
constatou-se que a construção do conhecimento matemático exposto a partir do contexto
histórico, que o ensino da Trigonometria é de fundamental importância no Ensino Fundamental
servindo de base para o Ensino Médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: BYANCA BRIGANTINI DE SOUZA
Orientador: Rafael Mestrinheire Hungaro - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Primeiro contato com a Trigonometria
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Trigonometria, História da Matemática, Materiais manipuláveis
Resumo: Esta produção didático-pedagógica trata de uma tema matemático visto no 9° ano do
ensino fundamental: a Trigonometria. O conteúdo é sempre o último do ano, e em alguns casos,
não é ministrado por falta de tempo. Esse fato demonstra descaso em relação ao tema, que é de
suma importância para o aluno. O assunto é fascinante e faz parte do nosso cotidiano, embora
seja antigo, porque faz parte da história da humanidade. Essa produção busca apresentar a
Trigonometria no seu contexto histórico. bem como sua aplicação na atualidade, por isso, faz-se
necessário dar uma real importância para que o primeiro contato que os alunos têm com este
assunto seja de forma significativa e proveitosa. O trabalho será realizado através de tarefas,
iniciando com a semelhança de triângulos e o contexto da Trigonometria até a construção dos
conceitos trigonométricos necessários para o ensino fundamental. Para encerrar os alunos
visualizarão situações concretas das aplicações da Trigonometria.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CAMILA RUIZ
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: Resolvendo problemas de matrizes como desafio para a educação matemática no ensino
médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de problemas
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Matrizes, Ensino Médio,
Resumo: A Resolução de Problemas tem sido uma tendência metodológica muito usada nas
avaliações externas como Prova Brasil, SAEB e SAEP e os alunos estão encontrando dificuldade
em resolvê-las devido às práticas pedagógicas dos professores de matemática ainda estarem
ligadas ao método tradicional, com demonstrações através de exemplos e resolução de
exercícios. O presente artigo relata o trabalho de intervenção realizado no Programa de

Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED,
com alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Tiradentes, do município de Cafezal
do Sul-PR, com objetivo de apresentar uma proposta usando a metodologia da resolução de
problemas associada ao conteúdo de matrizes e verificar se, com a aplicação dessa metodologia,
se os alunos apreenderam o conteúdo de matrizes com mais significado. No decorrer desse
trabalho, os educandos, desenvolveram estratégias e procedimentos para resolver os problemas
propostos pelo professor, aproximando a matemática escolar da matemática do seu cotidiano,
fazendo com que os mesmos participem ativamente da construção do seu próprio conhecimento,
tornando-se assim cidadãos conscientes da utilidade da referida disciplina em suas vidas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CAMILA RUIZ
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Resolvendo problemas de matrizes como desafio para a educação matemática no ensino
médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de problemas
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Matrizes, Ensino Médio
Resumo: A Resolução de problemas tem sido uma tendência metodológica muito usada nas
avaliações externas como Prova Brasil, SAEB e SAEP e os alunos estão encontrando dificuldade
em resolvê-las devido às práticas pedagógicas dos professores de matemática ainda estarem
ligadas ao método tradicional, com demonstrações através de exemplos e resolução de
exercícios. Este projeto de intervenção tem por objetivo apresentar uma proposta usando a
metodologia da resolução de problemas com o conteúdo de matrizes e verificar se a aplicação
dessa metodologia é possível desenvolver em qualquer conteúdo matemático do ensino médio,
onde os alunos desenvolverão estratégias e procedimentos para resolver os problemas propostos
pelo professor, aproximando a matemática escolar da matemática do cotidiano do aluno, fazendo
com que os mesmos participem ativamente da construção do seu próprio conhecimento,
tornando-se assim cidadãos conscientes da utilidade da disciplina de matemática para suas vidas.
Como fundamentação teórica para a construção deste trabalho, os principais autores que estão
sendo utilizados são Polya que foi um líder nos estudos da metodologia resolução de problemas,
Dante que segue a linha de pensamento de Polya e Shoenfeld que também é um dos estudiosos
dessa metodologia. A pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Tiradentes, na cidade de
Cafezal do Sul, no ano de 2015 e os sujeitos de pesquisa serão os alunos do 2º ano do Ensino
Médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CELCO LUIZ DE ARAUJO
Orientador: Valter Soares de Camargo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: O Ensino de Geometria Fractal por meio da utilização do software Geogebra e da Lousa
Digital
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática

Palavras-chave: Fractal, GeoGebra, Lousa Digital,
Resumo: O estudo dar-se-á junto aos professores da rede pública estadual, explorando os
Fractais Geométricos na lousa digital, utilizando-se para tanto o software GeoGebra. As raízes
conceituais dos fractais remontam as tentativas de medir o tamanho de objetos para os quais as
definições tradicionais baseadas na geometria euclidiana falham. Um fractal é um objeto
geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes ao objeto original.
Diz-se que os fractais têm infinitos detalhes, são geralmente autos similares e independem de
escala. E com isso fazer a construção de vídeos de tutorias com o auxílio da Lousa Digital. No
Software serão trabalhados os fractais pentágono, hexágono, octógono, triângulo de Sierpinski e
a Árvore Pitagórica com os triângulos retângulos, isósceles e equiláteros.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CELCO LUIZ DE ARAUJO
Orientador: Valter Soares de Camargo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Ensino de Geometria Fractal por meio da utilização do software Geogebra e da Lousa
Digital
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Fractal, GeoGebra, Lousa Digital,
Resumo: O desenvolvimento deste estudo dar-se-á junto aos professores da rede pública
estadual, explorando os Fractais Geométricos na lousa digital, utilizando-se para tanto o software
GeoGebra. As raízes conceituais dos fractais remontam as tentativas de medir o tamanho de
objetos para os quais as definições tradicionais baseadas na geometria euclidiana falham. Um
fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhantes
ao objeto original. Diz-se que os fractais têm infinitos detalhes, são geralmente autos similares e
independem de escala. E com isso fazer a construção de vídeos de tutorias com o auxílio da
Lousa Digital. No Software serão trabalhados os fractais pentágono, hexágono, octógono,
triângulo de Sierpinski e a Árvore Pitagórica com os triângulos retângulos, isósceles e equiláteros.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CELSO PORTES MEDINA
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O ensino de funções com o auxílio do Geogebra.
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: Educação, Ensino, Funções, Metodologia, Tecnologia
Resumo: Este artigo tem o objetivo descrever o trabalho desenvolvido de acordo com a proposta
do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), nos anos de 2014 e 2015, promovido pela
Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Durante este período foi realizada uma pesquisa
sobre o uso do software Geogebra para o ensino de funções. A implementação das atividades
ocorreu numa turma do ensino noturno do Colégio Estadual São João Bosco, no município de
Pato Branco, Paraná. A atividade desenvolvida fazia o uso de mídias tecnológicas, procurando
destacar o software Geogebra como ferramenta pedagógica, no ensino de funções para alunos do
1º ano do ensino médio, não sendo a única metodologia aplicada. Buscou-se com esta proposta

integrar as diferentes metodologias apresentadas nas diretrizes estaduais do Paraná, buscandose uma melhor qualidade no ensino.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CELSO PORTES MEDINA
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ensino de funções com o auxílio do geogebra
Tema: Tendências metodológicas em educação
Palavras-chave: Educação,Ensino,Função,Metodologia,Tecnologia
Resumo: O projeto que apresento como unidade didático pedagógico tem como proposta o uso
de mídias tecnológicas, com ênfase ao software GeoGebra, no ensino de funções para alunos do
1º ano do ensino médio. Mas, esta não será a única metodologia a ser aplicada. Pretende-se com
esta proposta integrar as diferentes metodologias apresentadas nas diretrizes estaduais do
Paraná, buscando-se uma melhor qualidade no ensino. O ensino e a aprendizagem de funções
através do software GeoGebra, possibilita ao aluno construir, manipular, avaliar e, com isso, fazer
conjecturas, compreendendo melhor os conceitos que envolvem o estudo de funções e sua
aplicação nas diferentes situações postas no dia a dia.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CELSON DA ROSA
Orientador: Andreia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: ENSINANDO FRAÇÕES POR MEIO DUAS MANEIRAS: UMA DIALÉTICA E OUTRA
TRADICIONAL
Tema: CURRÍCULO E DIVERSIDADE
Palavras-chave: frações, dialética, tradicional
Resumo: Este artigo traz algumas considerações sobre a abordagem do ensino de frações no 6º
ano do ensino fundamental, de duas maneiras, uma dialética e outra tradicional, dinamizando o
aprendizado do conteúdo de frações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CELSON DA ROSA
Orientador: Andreia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: ENSINANDO FRAÇÕES POR MEIO DE DUAS MANEIRAS: UMA DIALÉTICA E OUTRA
TRADICIONAL
Tema: currículo e diversidade
Palavras-chave: Frações, Dialética, Ensino Tradicional
Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar duas formas de ensinar frações para turmas

de 6º ano do ensino fundamental, uma forma desenvolvendo a dialética da matemática, com uma
abordagem baseada na construção do conhecimento a partir do conhecimento do aluno, e outra
forma tradicional, baseada na memorização e exercitação, e tentar observar se há grandes
vantagens na aprendizagem de uma das maneiras, em comparação com a outra.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CESAR FREDERICO CONFORTIN
Orientador: Pedro Pablo Durand Lazo - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Planilha Eletrônica: uma ferramenta para o ensino da Matemática Financeira.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira, Planilha Eletrônica, LibreOffice Calc,
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a professores de matemática da rede
pública Estadual do Paraná, o uso da planilha eletrônica como ferramenta para ensinar
matemática financeira a alunos da educação básica. Este conteúdo, mesmo tendo grande
importância na formação das pessoas, geralmente é trabalhado de forma superficial em nossas
escolas. Pretende-se trabalhar as funções disponíveis na planilha eletrônica, incluindo formatação
de células e manipulação de fórmulas, abordando os conceitos de juros simples e composto,
amortização de dívidas, aplicações financeiras e construção de gráficos. Com a aplicação deste
trabalho pretende-se proporcionar a aprendizagem da matemática financeira de forma significativa
e contextualizada, partindo de situações cotidianas. Ao utilizar a planilha eletrônica, aliada a esta
metodologia diferenciada, será possível promover a inserção de alunos

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CESAR FREDERICO CONFORTIN
Orientador: Pedro Pablo Durand Lazo - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Planilha Eletrônica: uma ferramenta para o ensino da Matemática Financeira.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira, Planilha Eletrônica, LibreOffice Calc,
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar a professores de matemática da rede
pública Estadual do Paraná, o uso da planilha eletrônica como ferramenta para ensinar
matemática financeira a alunos da educação básica. Este conteúdo, mesmo tendo grande
importância na formação das pessoas, geralmente é trabalhado de forma superficial em nossas
escolas. Pretende-se trabalhar as funções disponíveis na planilha eletrônica, incluindo formatação
de células e manipulação de fórmulas, abordando os conceitos de juros simples e composto,
amortização de dívidas, aplicações financeiras e construção de gráficos. Com a aplicação deste
trabalho pretende-se proporcionar a aprendizagem da matemática financeira de forma significativa
e contextualizada, partindo de situações cotidianas. Ao utilizar a planilha eletrônica, aliada a esta
metodologia diferenciada, será possível promover a inserção de alunos e professores que possam
estar à margem da evolução tecnológica que vivenciamos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CHIRLEY INES FRAPORTI TRESSINO
Orientador: Angelo Miguel Malaquias - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: MÚSICA E MATEMÁTICA NO ENSINO DE FRAÇÕES
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Música, Matemática, Frações,
Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido tendo em vista a dificuldade que os alunos do
sexto ano têm em compreender frações. Propôs-se uma forma diferente de ensiná-las, por meio
de símbolos musicais. Uma metodologia diferenciada que promove a interdisciplinaridade entre a
matemática e a música, em concordância com a Lei 11769/08, que estabelece o ensino da música
como conteúdo obrigatório na Educação Básica. Tanto a Música como a Matemática estimulam o
raciocínio lógico e o desenvolvimento de importantes habilidades, tais como atenção e
concentração. Com o uso da música para o ensino de frações é possível instigar o raciocínio, a
partir da curiosidade e conduzir à compreensão de conteúdos matemáticos com a codificação e
decodificação de símbolos musicais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CHIRLEY INES FRAPORTI TRESSINO
Orientador: Angelo Miguel Malaquias - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Música e Matemática no Ensino de Frações.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Música, Matemática, Frações,
Resumo: Tendo em vista a dificuldade que os alunos do 6º ano do Colégio Sebastião Paraná têm
em compreender frações, a presente Unidade Didática propõe uma forma diferente de ensiná-las,
utilizando símbolos musicais. O objetivo deste trabalho é, então, propor uma metodologia
diferenciada no ensino de frações, promovendo a interdisciplinaridade entre a matemática e a
música e cumprir com a Lei 11769/08, que estabelece o ensino da música como conteúdo
obrigatório na Educação Básica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CHRISTINE MISAEL
Orientador: Regina Luzia Corio de Buriasco - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Prova em fases e recuperação de estudos: um episódio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Avaliação da Aprendizagem Escolar, Prova em Fases,
Recuperação de Estudos,
Resumo: Este artigo apresenta uma experiência da utilização da Prova em Fases realizada com
alunos do 1º ano do Ensino Médio noturno de uma escola pública. A Prova em Fases como um
recurso para a recuperação de estudos e para uma regulação da aprendizagem foi utilizada tendo

como base a avaliação como prática de investigação e oportunidade de aprendizagem. Este
estudo permitiu à professora rever ações e escolhas didáticas e aos estudantes, suas estratégias
de estudo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CHRISTINE MISAEL
Orientador: Regina Luzia Corio de Buriasco - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Prova em fases e recuperação de estudos: um episódio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática Realística, Avaliação da aprendizagem escolar,
Recuperação de Estudos, Prova em Fases,
Resumo: Este trabalho apresentará uma experiência da utilização de uma Prova em Fases
realizada com alunos do 1º ano do Ensino Médio noturno de uma escola pública. A Prova em
Fases como um recurso para a recuperação de estudos e para uma regulação da aprendizagem
será utilizada tendo como base a abordagem Educação Matemática Realística que toma a
avaliação como prática de investigação e oportunidade de aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CLARI ROSIN
Orientador: Andre Vicente - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O USO DA WEBQUEST NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA BÁSICA PARA
ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Matemática básica, WebQuest
Resumo: A grande dificuldade em se trabalhar a matemática no ensino médio é dada, na maioria
das vezes, devido à falta de domínio de conteúdos básicos desta disciplina por parte dos alunos.
Isto os deixa desmotivados e com sentimento de incapacidade. Apresentamos aqui uma proposta
possível para reverter esta situação com a retomada desses conteúdos matemáticos básicos
envolvidos em situações problema e com apoio das WebQuests.
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Orientador: Andre Vicente - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O USO DA WEBQUEST NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA BÁSICA PARA
ALUNOS DO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Matemática básica, WebQuest

Resumo: A grande dificuldade em se trabalhar a matemática no ensino médio é dada, na maioria
das vezes, devido à falta de domínio de conteúdos básicos desta disciplina por parte dos alunos.
Isto os deixam desmotivados e com sentimento de incapacidade. Apresentamos aqui uma
proposta possível para reverter esta situação com a retomada desses conteúdos matemáticos
básicos envolvidos em situações problema e com apoio das WebQuests.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CLAUDIA DE FREITAS AGUIAR SILVA
Orientador: Analia Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: O uso do jogo Mankala como mediador no processo de ensino aprendizagem da
Matemática.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Sistema de Numeração, Mankala, Operações, Educação Matemática,
Resumo: O presente artigo busca promover o aprimoramento no processo de ensino e
aprendizagem da Matemática, está direcionado aos alunos do 6°(sexto) ano, Ensino Fundamental
do Colégio Estadual Maria Francisca de Souza, em Barra do Jacaré - PR. O importante foi
desenvolver junto com os alunos metodologias distintas a qual foram motivadoras como também
despertou o interesse e o prazer pelo conhecimento. Foi desenvolvido uma unidade didática
apresentando atividades envolvendo os conceitos de Numeração Decimal. Utilizou-se o jogo
Mankala como auxílio no processo de ensino e aprendizagem. Grande parte dos alunos sanou o
déficit de aprendizado matemático, suas dificuldades e a falta de motivação que apresentavam.
Portanto, esta proposta teve por objetivo aumentar o interesse e consequentemente o
aprendizado dos conteúdos. Ao utilizar o jogo Mankala, a expectativa foi que esse trabalho
despertasse a curiosidade dos alunos para o estudo, favorecendo o desenvolvimento da
linguagem matemática, diferentes processos de raciocínio, e de integração e socialização entre os
alunos levando-os a participar realmente do processo de ensino-aprendizagem.
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Título: O uso do jogo Mankala como mediador no processo de ensino aprendizagem da
Matemática.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Sistema de Numeração, Mankala, Operações, Educação Matemática,
Resumo: Esta proposta busca promover o aprimoramento no processo de ensino e
aprendizagem da Matemática. Está direcionada aos alunos do 6°(sexto) ano, Ensino Fundamental
do Colégio Estadual Maria Francisca de Souza, em Barra do Jacaré-Pr. O projeto tem por objetivo
desenvolver junto com os alunos situações motivadoras e que despertem o interesse e o prazer
pelo conhecimento. Será desenvolvida uma unidade didática apresentando atividades envolvendo
os conceitos de Numeração Decimal. Utilizaremos o jogo Mankala como auxilio no processo de
ensino e aprendizagem. Grande parte dos alunos apresenta déficit de aprendizado matemático,
apresentando algumas dificuldades e falta de motivação. Portanto, esta proposta tem por objetivo
aumentar o interesse e consequentemente o aprendizado dos conteúdos. Ao utilizar o jogo

Mankala, espera-se que esse trabalho desperte a curiosidade dos alunos para o estudo, favoreça
o desenvolvimento da linguagem matemática, diferentes processos de raciocínio, e de integração
e socialização entre os alunos levando-os a participar realmente do processo de ensinoaprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CLAUDIA FRANCISCO PELATI
Orientador: Simone Luccas - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: O Ensino de Função Afim por meio da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática_Resolução de Problemas
Palavras-chave: Matemática - Resolução de Problemas - Função Afim
Resumo: O referido artigo relata e discute a proposta de intervenção desenvolvida durante a
participação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná. Contemplando a metodologia de Resolução de Problemas, constante das
Diretrizes Curriculares do Paraná, foi elaborada uma produção didática visando à superação das
dificuldades em sistematizar e generalizar situações-problema sobre o conteúdo Função Afim.
Buscaram-se os subsídios téoricos em autores que tratam da Resolução de Problemas, como
Polya (2006), objetivando-se a aprendizagem a partir de padrões para a construção do conceito e
da lei de formação de Função Afim. A sequência didática desenvolvida durante pesquisa foi
aplicada com os alunos, processo durante o qual foram coletados os dados para análise, segundo
a proposta de Bardin (2011), obedecendo-se à sequência de atividades fundamentadas em
Zabala (1998). A ideia foi sensibilizar e promover a compreensão por meio da leitura atenciosa,
generalização algébrica da situação, importância da representação gráfica e a elaboração de
justificativas a fim de dar sentido ao que se faz. Após a aplicação da sequência didática
produzida, foi realizada análise das dificuldades encontradas. Os resultados apontam que a
intervenção pedagógica de resolução de problemas proposta por Onuchic e Allevato (2009) teve
alto potencial para a melhora na aprendizagem do conteúdo pelos alunos.
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
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Resumo: Embora as Diretrizes Curriculares do Paraná para Matemática abordem nas tendências
metodológicas a Resolução de Problemas, o direcionamento desta Produção Didática visa
colaborar para a superação das dificuldades em sistematizar e generalizar situações-problema
que contemplem a função afim, com subsídios teóricos em autores que tratam da resolução de
problemas, como Polya, proporcionando aprendizagem quanto à formação da lei de uma função
afim, buscando-se padrões para a construção do conceito e da lei de formação de função. Para
tanto, será produzida uma sequência didática, a ser aplicada e desenvolvida com os alunos.
Durante a implementação os dados serão analisados segundo a proposta de Bardin, obedecendo
à sequência de atividades fundamentadas em Zabala. A ideia é sensibilizar e promover a

compreensão por meio da leitura atenciosa, generalização algébrica da situação, importância da
representação gráfica e a elaboração de justificativas a fim de dar sentido ao que se faz. Após a
aplicação da sequência didática produzida, pretende-se fazer uma plenária juntamente com os
alunos, para análise das dificuldades encontradas. Espera-se, desse modo, discutir se a
intervenção pedagógica de resolução de problemas proposta por Allevato e Onuchic propiciou
melhora na aprendizagem desses alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CLAUDIA REGINA PELIZZARI
Orientador: Pedro Pablo Durand Lazo - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A importância de interpretar corretamente os problemas no ensino da matemática.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas e
interpretação
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Cálculo e Resolução de Problemas
Resumo: O presente artigo, como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional do
Estado do Paraná, é resultado de um estudo a respeito da Resolução de Problemas matemáticos.
Trata fundamentalmente acerca de como uma boa interpretação dos problemas, permite aos
alunos, determinar estratégias corretas de solução pela escolha adequada e conveniente das
operações envolvidas no processo de resolução. Este estudo se faz com a finalidade de sugerir
atividades e metodologias que permitam despertar no aluno interesse pela disciplina e,
concomitantemente, que o mesmo descubra a beleza da matemática por meio de figuras, vídeos,
e outros meios nos quais se exemplificam que a mesma está presente na natureza e no cotidiano.
Também foram elaboradas atividades com o intuito de despertar e aguçar o gosto pela
Matemática, propondo uma metodologia pautada com ênfase no momento da leitura para que
houvesse uma boa interpretação dos problemas, proporcionando aos alunos a determinação de
estratégias adequadas de solução e escolha conveniente das operações envolvidas no processo.
O material elaborado durante a Produção Didática Pedagógica propôs específicas considerações,
as quais contribuíram para que os alunos identificassem e interpretassem corretamente o que
estava sendo proposto no problema e assim consequentemente reconhecessem as operações e
ações necessárias para que esse problema fosse resolvido. Para que ao finalizá-lo a resolução, o
estudante possa entender a importância de interpretar corretamente para conseguir exitosamente
resolver o problema, Além disso, será apresentado breve relato das atividades de cada ação
realizada com os alunos no ambiente escolar. Este trabalho foi analisado e discutido com
professores da Rede Estadual de Ensino, por meio de um Grupo de Trabalho em Rede. A partir
dessa análise, relacionada às atividades trabalhadas com esses educadores, podê-se perceber
que as angústias em relação à dificuldade que o aluno tem na interpretação faz parte da rotina
dos profissionais presentes no ambiente educacional referido.
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Título: A importância de interpretar corretamente os problemas no ensino da matemática.
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interpretação
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Leitura, Interpretação, Calculo das operações,
Resumo: A proposta desta Unidade Didática Pedagógica é parte integrante do Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE do Paraná, e a intervenção desta terá seu foco no Ensino
Fundamental, e será desenvolvido com alunos do 6º ano da Escola Estadual do Campo Frei
Gabrielangelo, localizado na Linha Bom Jesus, na cidade de Capitão Leônidas Marques, durante
o primeiro semestre do ano de 2015.Esta produção tem como finalidade sugerir atividades e
metodologias onde o educando possa despertar o seu interesse pela disciplina e encontrar a
beleza da matemática com figuras e vídeos da internet, mostrar que a matemática está presente
na natureza através da geometria, relacionando o seu cotidiano com objetos e formas através de
simetria e fractais. Em seguida, trabalhar com atividades que despertem no educando o interesse
pela interpretação e resolução de situações - problemas envolvendo as quatro operações. Nesta
produção Didática Pedagógica serão elaboradas atividades que despertem e agucem o gosto
pela Matemática. Os educandos serão incentivados a treinarem a interpretação e aplicarem os
conhecimentos adquiridos no seu ambiente familiar e escolar, de maneira que tenham condições
de questionar e dar sugestões sobre como agir na sociedade assumindo suas obrigações como
cidadão, que possam resolver situações-problema, que saibam validar estratégias e resultados, e
que desenvolvam formas de raciocínio e a utilização dos conceitos e procedimentos adequados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CLAUDIA VICENTE
Orientador: Rosangela Villwock - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Práticas Pedagógicas Direcionadas à Inclusão do Estudante Surdo
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Educação Especial de Surdos, Metodologias e
Adaptações Curriculares
Resumo: Com a inclusão de alunos surdos no ensino regular da escola pública, após a instituição
da Declaração Mundial de Educação para Todos e da Declaração de Salamanca de 1994
(documento de referência mundial e orientador dos processos de inclusão), observou-se a
necessidade de se aplicar novas e diferenciadas metodologias no ensino da Matemática. É
preciso uma ação pedagógica que atenda às necessidades e às particularidades do aluno incluso
surdo para que se atinja o objetivo de uma educação de qualidade favorecendo sua inclusão na
sociedade. Ao ensinar cálculos matemáticos o professor precisa contextualizar para que o aluno
possa compreender os conteúdos com maior clareza. Pretende-se desenvolver estratégias para
flexibilizar conteúdos e adaptações curriculares, propor metodologias e recursos didáticos
diferenciados, adequados ao desenvolvimento dos alunos, e, realizar práticas de ensino que
levem em conta todas as dificuldades do aluno surdo. A intenção é orientar o trabalho do
professor, proporcionando-lhe recursos didáticos para que possa trabalhar contextualizando os
conteúdos, adequando-os à realidade da sala de aula e tornando mais eficaz o processo ensinoaprendizagem do aluno surdo.
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Título: Prática Pedagógicas Direcionadas à Inclusão do Estudante Surdo
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Educação Especial de Surdos, Metodologias e
Adaptações Curriculares
Resumo: Com a inclusão de alunos surdos no ensino regular da escola pública, após a instituição
da Declaração Mundial de Educação para Todos e da Declaração de Salamanca de 1994
(documento de referência mundial e orientador dos processos de inclusão), observou-se a
necessidade de se aplicar novas e diferenciadas metodologias no ensino da Matemática. É
preciso uma ação pedagógica que atenda às necessidades e às particularidades do aluno incluso
surdo para que se atinja o objetivo de uma educação de qualidade favorecendo sua inclusão na
sociedade. Ao ensinar cálculos matemáticos o professor precisa contextualizar para que o aluno
possa compreender os conteúdos com maior clareza. Pretende-se desenvolver estratégias para
flexibilizar conteúdos e adaptações curriculares, propor metodologias e recursos didáticos
diferenciados, adequados ao desenvolvimento dos alunos, e, realizar práticas de ensino que
levem em conta todas as dificuldades do aluno surdo. A intenção é orientar o trabalho do
professor, proporcionando-lhe recursos didáticos para que possa trabalhar contextualizando os
conteúdos, adequando-os à realidade da sala de aula e tornando mais eficaz o processo ensinoaprendizagem do aluno surdo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CLAUDIANE SANAGIOTTO
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Uma abordagem com as Mídias Tecnológicas: A Informática no Ensino dos Números
Inteiros
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemáticas-Mídias Tecnológicas
Palavras-chave: Ensino dos Números Inteiros, Software JCLIC, Mídias Tecnológicas,
Resumo: O presente trabalho tem como base o uso da informática educacional com os alunos do
sétimo ano do ensino fundamental, mediante a utilização do software JCLIC, disponível nos
computadores dos estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado do Paraná. O conteúdo
específico elegido consiste dos Números Inteiros, em uma abordagem envolvendo 32 aulas. O
objetivo principal foi envolver a perspectiva lúdica, o desenvolvimento do raciocínio lógico e
despertar o interesse e a participação dos alunos. A proposta metodológica esteve assentada na
pesquisa qualitativa, e mais especificamente na pesquisa-ação. A avaliação ocorreu de forma
diagnóstica e contínua, por meio de observação participante e análise das produções discentes.
Como resultado, observou-se um alto nível de interesse e participação dos alunos durante a
realização das atividades propostas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CLAUDIANE SANAGIOTTO
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemáticas-Mídias Tecnológicas
Palavras-chave: Números Inteiros, Software JCLIC, Raciocínio Lógico, Lúdico
Resumo: Este trabalho tem por objetivo propor uma abordagem envolvendo o uso da informática
educacional com os alunos do 70 ano do (E.F.) no Colégio Padre Henrique Vicenzi, no processo
de aprendizagem do conteúdo com os Números Inteiros. Apresenta a ferramenta JCLIC como
uma possibilidade de envolver a perspectiva lúdica e o desenvolvimento do raciocínio lógico.
Almejamos que através de atividades dinâmicas sobre os Números Inteiros os alunos
desenvolvam o raciocínio lógico e produzam conhecimentos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CLEIDE APARECIDA LASTA LIMA
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Explorando Conceitos de Estatística no oitavo ano do Ensino Fundamental à Luz de
Situações Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática, Estatística,Ensino-aprendizagem
Resumo: O presente artigo enfatiza a importância da Estatística, relatando a aplicação de um
projeto com alunos do 8º ano do ensino fundamental com o objetivo trabalhar a Estatística básica,
tendo em vista a grande importância deste conteúdo no cotidiano de cada um, adquirindo
eficiências e habilidades para enfrentarem as situações diversas que enfrentarão no mundo
exterior a escola. A opção desse conteúdo se deu em razão de a maioria dos alunos estarem
inseridos no universo tecnológico, isto é, com acesso à informação que chega por meio de tabelas
e gráficos dos mais diversos meios de comunicação. Buscou-se ensinar a leitura e a
compreensão de dados estatísticos e, para alcançar este objetivo, foram pesquisados temas
relacionados ao cotidiano, priorizando fatos da realidade dos estudantes. Partindo da observação
e da coleta de dados, construíram-se tabelas e gráficos estabelecendo relações com conteúdos
da matemática. As atividades apresentadas contribuíram na interação dos participantes do
projeto, aguçando a criatividade, o que despertou nos alunos o espírito investigativo, o raciocínio
lógico, colaborando para a construção do conhecimento.
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Resumo: Esta Unidade Didática traz uma proposta de ensino na qual apresenta a Estatística
como uma disciplina agradável e motivadora com grande importância no dia a dia, ressaltando a
necessidade em trabalhar a Matemática para formar cidadãos aptos a viver em sociedade. A
Estatística é um assunto pertinente ao momento em que vivemos com o mundo tecnológico cada
vez mais avançado e com tanta informação que chega através de tabelas e gráficos e a proposta
aqui é conhecer melhor a Estatística básica auxiliando no processo ensino-aprendizagem através

de pesquisas e práticas abordando assuntos relacionados ao cotidiano do estudante, buscando
informações e acontecimentos da vida real, observando dados para depois construir as tabelas e
gráficos estabelecendo relações com alguns conteúdos de Matemática no desenvolvimento das
atividades, estimulando a aprendizagem onde a Estatística é apresentada como uma disciplina
importante no âmbito social, auxiliando na formação de cidadãos críticos e participativos na
sociedade. As atividades apresentadas ajuda na interação dos educandos motivando as aulas,
desenvolvendo o espírito investigativo, o raciocínio lógico, colaborando para a construção do
conhecimento, respeitando as diferenças de cada um, explorando suas potencialidades.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CLELIA CECCON TIOSSI
Orientador: Rogerio Luis Rizzi - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO DE
PROPORCIONALIDADE NO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Teoria da Aprendizagem Significativa, Metodologia de Resolução de Problemas,
Proporcionalidade,
Resumo: Este artigo relata ações e atividades relativas ao Ensino, Aprendizagem e Avaliação à
temática de Proporcionalidade desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, que foram implementados no 7º ano do Ensino Fundamental I do Colégio
Estadual Padre Anchieta, do Município de Salgado Filho, no Paraná. As atividades foram
realizadas sob o embasamento da Metodologia de Ensino da Resolução de Problemas na
concepção de Onuchic e colaboradores, do Grupo de Trabalho e Estudo sobre Resolução de
Problemas da UNESP, e sob o Fundamento Teórico da Teoria da Aprendizagem Significativa, de
Ausubel. Consistentes com a fundamentação teórico-metodológica foram elaborados temas e
problemas geradores condizentes com o tema proposto, relacionando o conteúdo abordado com
aspectos presentes na realidade do educando, tendo como objetivo o ensino por compreensão.
Neste presente trabalho é discutido e analisado os encaminhamentos didático-pedagógicos
alcançados, assim como os resultados obtidos e decorrentes do processo de Implementação
Didática na Escola.
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Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO DE
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Resumo: Esta produção didática tem como embasamento a aprendizagem da Matemática
através da Resolução de Problemas em Proporcionalidade no 7º ano do Ensino Fundamental.
Nosso objetivo é elaborar material didático para utilizar em sala de aula, dando ênfase a
importância da proporcionalidade como conteúdo abrangente em várias áreas do conhecimento.

Este material será desenvolvido em consonância com a Metodologia de Ensino e a Teoria da
Aprendizagem por nós adotada. Será detalhada a Metodologia de Resolução de Problemas
proposta pelo Grupo de Trabalho e Estudo em Resolução de Problemas, de acordo com o qual
serão apresentados problemas geradores adaptados para atender as especificidades da escola
de implementação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CONCEICAO MARIA DAL BO
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: LINGUAGEM MATEMÁTICA A PARTIR DA COMPREENSÃO E DA INTERPRETAÇÃO DE
SITUAÇÕES-PROBLEMA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de problemas, linguagem matemática, interpretação
Resumo: Este artigo, contemplou os discentes do 6º ano do Ensino Fundamental, ressaltando a
importância da leitura e da interpretação textual, na resolução de situações-problema
matemáticos, objetivando despertar seu interesse em ler, assimilar e interpretar, associando e
transformando a linguagem materna à compreensão da linguagem matemática. Por meio da
metodologia empregada, pudemos proporcionar um aprendizado de matemática de melhor
qualidade, conduzindo prazerosamente os conteúdos da disciplina, desenvolvendo no aluno, a
criticidade, habilidade e autonomia na tomada de decisões e o desenvolvimento do espírito
explorador. Considerando que na linguagem matemática, é fundamental a leitura e interpretação
textual, nas aulas de matemática, na resolução de situações problema, como questionados nos
resultados das avaliações externas, implementou-se o referido Projeto de Intervenção
Pedagógica, no Colégio Estadual Professora Helena Ronkoski Fioravante, município de Reserva
e apresentado ao Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE, da Secretaria de Estado da
Educação - SEED.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CONCEICAO MARIA DAL BO
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de problemas, Linguagem matemática, Interpretação
Resumo: Esta unidade didática justifica-se pela dificuldade encontrada pelos alunos de 6º ano do
Ensino Fundamental em ler, interpretar e compreender situações-problema. Dessa forma as
dificuldades podem ser superadas trabalhando os conteúdos de forma contextualizada,
introduzindo conhecimentos que surgem da realidade ou contexto social em que os mesmos
estão inseridos, enfatizando a resolução de problemas com temas atuais e desafiadores. Para
viver em uma sociedade tão complexa é preciso ser cidadão crítico, explorador e dinâmico, com
inúmeras habilidades. Daí a necessidade de um ensino de matemática, enfatizando a formação
crítica e autônoma do aluno. Dessa forma busca-se como metodologia a resolução de problemas,
enfatizando a leitura, interpretação e compreensão dos mesmos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CRISTIANE HIROKO MIYASAKI
Orientador: Veridiana Rezende - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: MATEMÁTICA É ARTE: uma intervenção com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Arte, Geometria,
Resumo: O presente artigo é resultado da Implementação da Produção Didático-Pedagógica,
com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Estadual, do município de Campo
Mourão, e tem por objetivo analisar as possíveis contribuições que atividades matemáticas,
relacionadas à arte, oferecem para a aprendizagem de conceitos matemáticos. Sabemos que o
ensino da Matemática, mesmo com teorias que preconizam a importância de se trabalhar de
forma contextualizada, ainda é alvo de aulas tradicionais e esse pode ser um dos fatores que tem
levado os alunos a se desinteressarem pelo estudo da Matemática, além de não favorecer o
processo de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, elaboramos e implementamos uma
sequência de atividades que relacionam Arte e Matemática, mais especificamente abordando
conceitos de Geometria, e apresentamos, neste artigo, a descrição e resultados do
desenvolvimento de algumas dessas atividades com alunos do 7º ano. Como resultados do
trabalho, destacamos o envolvimento e o entusiasmo dos alunos no decorrer de cada aula e as
aprendizagens adquiridas, relacionadas aos conceitos matemáticos trabalhados. Ao término de
todas as atividades, aplicamos um pós-teste no qual percebemos o avanço significativo dos
alunos em relação aos conceitos matemáticos trabalhados no decorrer do processo.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CRISTIANE HIROKO MIYASAKI
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MATEMÁTICA É ARTE: uma intervenção com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Ensino de Matemática, arte, aprendizagem,
Resumo: A presente produção destina-se aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de uma
Escola Estadual, do município de Campo Mourão, e tem por objetivo analisar as possíveis
contribuições que atividades matemática, relacionadas à arte, oferecem para a aprendizagem de
conceitos matemáticos. Sabe-se que o ensino da Matemática, mesmo com teorias que
preconizam a importância de se trabalhar de forma contextualizada, ainda é alvo de aulas
tradicionais, e este pode ser um dos fatores que tem levado os alunos a se desinteressarem pelo
estudo da Matemática, além de não favorecer o processo de ensino e de aprendizagem. Percebese a importância de se adequar o trabalho escolar com metodologias diferenciadas, para que
favoreça a aprendizagem dos alunos, sendo como uma dessas possibilidades aliar Matemática e
Arte. Esta conexão poderá ser de grande relevância para o ensino da disciplina, tornando-a mais
atraente aos alunos, pois favorece estabelecer relações com o cotidiano. Nesse sentido, a
proposta desta unidade didática é apresentar uma sequência de atividades que relaciona Arte e
Matemática, mais especificamente, abordando conceitos de Geometria, possibilitando ao aluno
sistematizar e aprofundar seus conhecimentos matemáticos. Além disso, será oportunizado aos
alunos confeccionarem trabalhos artísticos utilizando conceitos geométricos apreendidos em sala
de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: CRISTINA MARTA BASAGLIA
Orientador: Amauri Jersi Ceolim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA EM UM COLÉGIO
ESTADUAL DO ESTADO DO PARANÁ
Tema: Tendências Medologógicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Cisterna, Educação ambiental, Recursos hídricos,
Resumo: O presente artigo discorre sobre aplicação da proposta de implementação do Projeto
Modelagem Matemática na Captação da Água da Chuva em um Colégio Estadual do Estado do
Paraná que utilizou a Modelagem Matemática como um ambiente para aprendizagem juntamente
com a Educação Ambiental. Para esta finalidade utilizou-se o Sistema de Cisterna implantado no
Colégio Estadual José Alfredo de Almeida em Mariluz - PR, com os alunos da turma 4º Ano A de
Formação de Docente, no ano de 2015, a fim de integralizar as experiências cotidianas e
possibilitar trabalhar um ensino e aprendizagem da matemática por meio de um estudo que
investigasse no âmbito econômico se a implantação do sistema de cisterna constitui um sistema
de baixo custo e quais seriam os benefícios financeiros e ambientais relacionados ao consumo de
água potável. Foram analisadas ainda as contribuições da Modelagem Matemática para o
processo ensino e aprendizagem tanto para ensinar, como para reforçar as mudanças de atitudes,
a correta utilização dos recursos hídricos e a contextualização dos conhecimentos matemáticos
sistematizados no ensino. Este trabalho proporcionou subsídios aos alunos para enfrentar e
resolver situações cotidianas, oportunizando a investigação e o desenvolvimento de habilidades
como a de fazer conjecturas, relacionar, justificar e analisar, construindo assim, um conhecimento
matemático que possibilita reflexões das relações sociais, ambientais e de mudanças de atitudes,
neste caso quanto à utilização correta dos recursos hídricos, chegando à conclusão que o sistema
de cisterna é um recurso viável tanto do ponto de vista econômico como ambiental.
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Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA EM UM COLÉGIO
ESTADUAL DO ESTADO DO PARANÁ
Tema: Tendências Medologógicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Cisterna, Ambiente,
Resumo: A presente Unidade Didática objetiva utilizar a Modelagem Matemática como um
ambiente para aprendizagem a fim de investigar as contribuições ambientais, educacionais,
econômicas, sociais e o custo/benefício do processo de Captação da Água da Chuva, utilizando o
Sistema de Cisterna implantado no Colégio Estadual José Alfredo de Almeida em Mariluz - PR,
com os alunos de uma turma 4º Ano A de Formação de Docente. As atividades constituirão de
estudos bibliográficos, pesquisas de campo, investigação para a resolução da situação problema
embasada pela Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Matemática. As ações
privilegiarão os conhecimentos prévios acerca do cotidiano dos alunos, fazendo relação com os
conhecimentos matemáticos sistematizados no ensino. Nesse sentido, espera-se que as
atividades desenvolvidas por meio da Modelagem Matemática possam dar subsídios aos alunos

para enfrentar e resolver situações cotidianas, oportunizar a investigação, fazer conjecturas,
relacionar, justificar e analisar, construindo, assim, um conhecimento matemático que possibilite
reflexões das relações sociais, ambientais e de mudanças de atitudes.
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Etapa: Artigo
Título: MODELAGEM E MATEMÁTICA: A MATEMÁTICA NA PRÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem, Orçamento Doméstico, Planejamento
Resumo: Este artigo apresenta reflexões e resultados obtidos na Implementação do Projeto
intitulado "Modelagem e Orçamento Doméstico: a Matemática na Prática, desenvolvido junto aos
alunos do 6º ano do Colégio Estadual Lysímaco Ferreira da Costa - E.F.M.O objetivo foi
proporcionar ações por meio da modelagem matemática que facilite a construção de conceitos em
relação às operações básicas, de forma contextualizada, partindo da realidade do aluno. Para
tanto, realizou-se o levantamento de dados e pesquisas de preços de produtos que compõe a
cesta básica e ainda as despesas com consumo de água e energia elétrica. O trabalho envolveu a
participação da família no levantamento de dados da renda e das despesas familiares. Dessa
forma trabalhou-se às quatro operações básicas, os números decimais e o sistema monetário
brasileiro, que são pré-requisitos para os demais conteúdos matemáticos, utilizando a Modelagem
Matemática. Essa tendência metodológica fez com que os alunos percebessem as relações
existentes entre os diferentes conteúdos matemáticos, e destes com o seu cotidiano. Pois ao
utilizar como ponto de partida um problema social de relevância para o aluno, fez com que o
mesmo se sentisse como parte ativa do processo ensino e aprendizagem.
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MODELAGEM E MATEMÁTICA: A MATEMÁTICA NA PRÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Orçamento Doméstico, Planejamento,
Resumo: Esta Produção Didática intitulada Modelagem e Orçamento Doméstico: A Matemática
na Prática pretende contribuir para que o aluno tenha uma visão crítica da realidade em que está
inserido por meio do desenvolvimento e da descoberta da aplicabilidade de alguns conceitos
matemáticos. Para tanto, serão analisados alguns itens básicos de consumo de uma família, na
qual permitirá trabalhar com conteúdos tais como: operações com números decimais, resolução
de problemas e porcentagem. Enfim, tem como objetivo proporcionar aos educandos noções de
economia, possibilitando-os participar das decisões financeiras da família, e ao mesmo tempo,
superar as dificuldades em relação aos conteúdos matemáticos do 6º ano. 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; resolução dos Problemas e Análise Crítica das soluções. 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, sendo 32
horas com atividades desenvolvidas presencialmente com os alunos e 32 horas destinadas a
estudos e preparação das atividades.
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Professor PDE: DEISE CRISTINA NASSER DOS SANTOS
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Título: Educando Financeiramente para o Consumo Consciente
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Financeira, Planejamento Financeiro, Consumo Consciente,
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados dos estudos realizados
no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2014 do Governo do Estado do Paraná,
com a elaboração de uma unidade didática implementada no Colégio Estadual "Marquês de
Caravelas" da cidade de Arapongas no ano de 2015. A ênfase está na valorização do ensino da
educação financeira na disciplina de matemática. A estratégia metodológica adotada foi um curso
presencial com palestras e atividades acerca do tema Educando Financeiramente para o
Consumo Consciente direcionada a professores e agentes educacionais. Buscamos propiciar aos
cursistas uma reflexão acerca do consumo consciente e a capacidade de planejamento financeiro,
nas quais foi fomentada a importância da educação financeira no exercício da cidadania, por
intermédio da instrumentalização matemática para auxiliar na formação continuada de docentes,
vislumbrando a disseminação desse conhecimento. Utilizamos os recursos da Análise de
Conteúdo para analisar os dados obtidos. Os resultados revelaram que o processo de mudança
implica na migração de uma atitude passiva (reconhecimento), perpassando por uma atitude
reflexiva (reflexão) e transcendendo ao nível prático ( aplicação). Destacamos a importância
desse projeto na participação como professora do GTR (Grupo de Trabalho em Rede), no qual
educadores refletiram coletivamente, trocaram experiências e ideias a respeito do tema.
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Título: Educando Financeiramente para o Consumo Consciente
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Financeira, Planejamento Financeiro, Consumo Consciente
Resumo: O presente trabalho foi elaborado a partir da compreensão das dificuldades que temos
em lidar com o dinheiro e planejar nossa vida financeira e da sensibilização dos Professores e
Agentes Educacionais do Colégio Marquês de Caravelas quanto a carência da Educação
Financeira em nossas aulas e no nosso cotidiano, pois estamos vivendo em um mundo
globalizado no qual as pessoas são motivadas pela mídia a consumir sem limite, acarretando o
endividamento .O objetivo desse projeto é propiciar aos educadores uma reflexão sobre a prática
do consumo consciente e a capacidade de planejamento financeiro por meio de palestras
fomentando a Educação Financeira para o efetivo exercício da cidadania por intermédio da

instrumentalização matemática auxiliando para a formação docente vislumbrando a disseminação
desse conhecimento.
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Etapa: Artigo
Título: A MATEMÁTICA E SEUS CONTEXTOS: TRABALHANDO COM UMA GRANJA DE
SUINOCULTURA
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática.
Palavras-chave: Matemática,contexto,suinocultura
Resumo: No Brasil a suinocultura é uma das maiores e mais importantes cadeias produtivas da
indústria alimentar, é um importante item das exportações sendo o país o terceiro maior produtor
mundial. Nosso Estado é responsável por 17% da produção nacional e São Miguel do Iguaçu/PR
tem sua arrecadação essencialmente na agricultura e pecuária. Grande parte dos alunos são da
área rural ou possuem algum vínculo empregatício com o ramo. Sendo assim, trabalhamos a
contextualização da Matemática, percebendo a aplicabilidade do conteúdo de sala de aula em
situações reais, situações do cotidiano. Os alunos puderam observar que em todos os setores da
granja, a Matemática é uma constante e conseguiram estabelecer uma relação entre a teoria e a
prática. Como o trabalho aconteceu em grupos, todos puderam colaborar de alguma forma, já que
uns tem mais habilidades em algumas áreas que outros. A solução das situações problema foi
sempre discutida, de forma crítica levando em consideração o conhecimento de cada um e ficou
evidente que os alunos estabeleceram entre a Matemática curricular e a Matemática do contexto
de uma granja de suinocultura.
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Título: A MATEMÁTICA E SEUS CONTEXTOS: TRABALHANDO COM UMA GRANJA DE
SUINOCULTURA.
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática.
Palavras-chave: Matemática,contextualização,suinocultura
Resumo: No Brasil a suinocultura é uma das maiores e mais importantes cadeias produtivas da
indústria alimentar, é um importante item das exportações brasileiras e somos o terceiro maior
produtor mundial. Nosso estado é responsável por 17% da produção nacional, São Miguel do
Iguaçu tem sua arrecadação essencialmente na agricultura e pecuária, grande parte dos alunos
são da área rural ou possuem algum vínculo empregatício com o ramo. Sendo assim, este projeto
se propõe a desenvolver um trabalho com uma turma de 8º ano do ensino fundamental do
Colégio Estadual Nestor Victor dos Santos, onde os alunos irão trabalhar situações reais do
contexto da granja utilizando conceitos e resultados matemáticos para discutir e resolver os
problemas elaborados por eles. Procura-se contextualizar a matemática, estabelecer a relação
entre os conteúdos matemáticos e a realidade de uma granja de suínos. Coletar os dados e trazer
para sala de aula a fim de discutir e buscar soluções é uma forma de ressignificar o conteúdo, a
prática, é proporcionar conteúdo e aplicabilidade da matemática de forma crítica.
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Título: Uso de jogos como instrumentos de aprendizagem das operações fundamentais da
Matemática pelos alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas na Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, Operações Fundamentais, Sala de Apoio à Aprendizagem
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o desenvolvimento, a construção e a utilização
de jogos por meio da aplicação da proposta de implementação do projeto PDE 2014, intitulada
"Uso de jogos como instrumentos de aprendizagem das operações fundamentais da Matemática
pelos alunos da sala de apoio à aprendizagem" e promover uma reflexão sobre as atividades
desenvolvidas no decorrer do PDE, a saber, a Produção Didático-Pedagógica, o Grupo de
Trabalho em Rede (GTR) e a Implementação do Projeto na escola. Este último se realizou no
Colégio Estadual Amâncio Moro - Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional, CorbéliaPR, com os alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem, que frequentavam o 6º Ano do Ensino
Fundamental. Os conteúdos que envolvem as quatro operações fundamentais foram abordados
por meio dos jogos e os alunos experimentaram situações que lhes possibilitaram a utilização dos
seus conhecimentos matemáticos. Eles confeccionaram os jogos, "O Repolho" com as operações
de adição e subtração, o "Boliche da Multiplicação e Divisão", o "Dominó da Multiplicação e
divisão" e o "Bingo das Quatro Operações" utilizados durante as atividades. Pode-se afirmar que
os objetivos foram atingidos, pois, durante o desenvolvimento das atividades, verificou-se que é
possível o uso dos jogos em sala de aula como recurso para o ensino da Matemática, e que o uso
destes contribuem significativamente para a melhoria e compreensão dos conteúdos estudados.
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Título: Uso de jogos como instrumentos de aprendizagem das operações fundamentais da
Matemática pelos alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, Operações Fundamentais, Sala de Apoio à Aprendizagem
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica, cujo título é "Uso de jogos como
instrumentos de aprendizagem das operações fundamentais da Matemática pelos alunos da Sala
de Apoio à Aprendizagem", têm por objetivo propor jogos como estratégia de ensino na Sala de
Apoio à Aprendizagem no intuito de levar os alunos a construírem os jogos e utilizá-los para
facilitar o desenvolvimento e o raciocínio lógico nas atividades de adição, subtração, multiplicação
e divisão. O projeto está pautado em estudos e pesquisas já publicados sobre o uso de jogos no
ensino da Matemática em sala de aula. Propõe-se nesta unidade didática a construção com os
alunos dos jogos pelos quais serão abordados os conceitos de geometria, destacando-se as
quatro operações na aplicação dos jogos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: DINUEL FERNANDES DE CAMPOS
Orientador: TANIA TERESINHA BRUNS ZIMER - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: OFICINA DE LOUSA DIGITAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Lousa Digital, Objetos de Aprendizagem, Interatividade, Interação, Formação
Docente
Resumo: Este artigo apresenta o relato de experiência de uma Oficina de Lousa Digital realizada
no Ceebja Cic, na cidade de Curitiba, em 2015, a partir de um projeto de intervenção pedagógica
realizada em função do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. A Oficina, que foi
proposta em oito encontros, objetivou qualificar profissionais da educação para utilizar essa
tecnologia como ferramenta pedagógica utilizando seus recursos e as potencialidades dos
Objetos de Aprendizagem. O aporte teórico desta pesquisa está centrado na contextualização da
Lousa Digital utilizada no cenário das escolas públicas paranaenses, Objetos de Aprendizagem e
o fortalecimento dos conceitos de interação e interatividade. Os resultados revelaram eficiência na
metodologia proposta representada na produção de um plano de aula e aumento motivacional
para a prática docente.
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Título: LOUSA DIGITAL NO ENSINO DA MATEMÁTICA: POSSÍVEIS APLICAÇÕES COM
OBJETOS DE APRENDIZAGEM
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
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Resumo: A lousa digital é uma ferramenta com recursos audiovisuais que possibilita a
interatividade entre alunos e professores e consequentemente uma aprendizagem diferenciada,
capaz de promover um novo olhar para o processo educativo, pautado no uso das tecnologias
educacionais, favorecem a construção do conhecimento de forma mais atraente crítica e reflexiva.
Dentro desse contexto, surgiu a necessidade de elaborar uma proposta atraente, dinâmica e
significativa, que possibilite ao aluno, uma nova compreensão em relação à disciplina de
matemática, de modo que os mesmos possam fazer conexões com a realidade. Sendo assim,
esta unidade didática, foi realizada para estimular o uso pedagógico da lousa digital como
ferramenta de ensino e aprendizagem, e elaboração e atividades interativas, visando a
dinamicidade e interatividade das aulas, onde o publico alvo serão professores de matemática e
da área de exatas do Ceebja CI

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: DIRLEI APARECIDA DE SIQUEIRA PORTES
Orientador: Gilberto Manoel Alves - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O estudo das operações de polinômios com material concreto.
Tema: Tendências Metodológicas e Educação Matemática.
Palavras-chave: material concreto, lúdico, jogo
Resumo: O presente trabalho teve por objetivo contribuir e subsidiar o trabalho do professor em
sala de aula, utilizando como recurso didático "cartões" idealizados, pela professora Estela
Fainguelernt e apresentado na revista Nova Escola. Destaca a importância de usar material
concreto como apoio para ensinar as operações com polinômios e conceitos algébricos com
significação priorizando a compreensão do estudante, contribuindo com o trabalho do professor,
facilitando a aprendizagem. A busca por estratégias e recursos para um processo de
aprendizagem mais prazeroso, interessante e significativo é o desafio que professores enfrentam,
ao abordar conteúdos matemáticos que estão nos currículos da escola. Um encaminhamento
metodológico, tendo como instrumento de auxílio o material concreto se faz uma opção
interessante, pois aulas atraentes e aceitas pelos alunos terão melhor proveito e assim repercutirá
positivamente nas experiências futuras. Considerando que para despertar o interesse é
necessário ter a compreensão sobre o que se estuda, recomendou-se o uso de materiais
concretos como ferramenta de apoio no 8° ano do ensino fundamental. Mesmo com alunos
agitados e com muitas lacunas deixadas por séries anteriores, aulas diferenciadas se fazem um
excelente recurso que possibilitam desenvolverem o gosto por aprender se sentirem inseridos e
desenvolvendo seus potenciais, habilidades que nem os próprios conheciam, desvendando um
novo olhar para si próprio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: DIRLEI APARECIDA DE SIQUEIRA PORTES
Orientador: Gilberto Manoel Alves - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O estudo das operações de polinômios com material concreto.
Tema: Tendências Metodológicas e Educação Matemática.
Palavras-chave: Material concreto, o lúdico, o jogo,
Resumo: Essa unidade temática foi elaborada com a finalidade de contribuir e subsidiar o
trabalho do professor em sala de aula, utilizando-se como recurso didático "cartões",idealizado,
pela professora Estela Fainguelernt e apresentado na revista nova escola. Essa produção destaca
como é importante usar material concreto como apoio para ensinar as operações com polinômios
e conceitos algébricos com significação priorizando a compreensão do estudante, contribuindo
com o trabalho do professor, facilitando a aprendizagem. A busca por estratégias e recursos para
um processo de aprendizagem mais prazeroso, interessante e significativo é o desafio que
professores enfrentam, ao abordar conteúdos matemáticos que estão nos currículos da escola.
Um encaminhamento metodológico, tendo como instrumento de auxílio o material concreto se faz
uma opção interessante, pois aulas atraentes e aceitas pelos alunos terão melhor proveito e
assim repercutirá positivamente nas experiências futuras.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: DOLERMI APARECIDA GHIZZO BORSATO
Orientador: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Estudos sobre Porcentagem por meio da Resolução de Problemas em Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Matemática, Porcentagem, Educação Matemática,
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados atingidos por meio do Projeto de Intervenção
Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Estado do Paraná. A
proposta objetivou a aplicação de novas práticas metodológicas no estudo de porcentagem por
meio da Resolução de Problemas. Desta forma, desenvolveram-se as atividades com alunos do
9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Alfredo Moisés Maluf, município de Maringá Paraná. Objetivando superar as dificuldades da aprendizagem estudou-se uma forma de
despertar o interesse dos alunos pela Matemática. Inicialmente aplicou-se uma Avaliação
Diagnóstica verificando os conhecimentos quanto aos conceitos relacionados à porcentagem. Na
sequência foi trabalhado o conteúdo com leituras de textos, revistas, jornais, vídeos e outros. Uma
apostila foi elaborada contendo problemas de porcentagem, gráficos e tabelas, adaptados da
Prova Brasil, OBMEP, ENEM e ANRESC. Os alunos resolveram os problemas discutindo, em
equipes, estratégias de resolução. Observou-se que os conhecimentos adquiridos os auxiliaram
na compreensão da leitura de tabelas e interpretação de diferentes tipos de gráficos. As
atividades planejadas foram concluídas, finalizando com uma autoavaliação dos conteúdos
trabalhados por meio da Resolução de Problemas. Os objetivos foram alcançados mediante o
resultado da autoavaliação e dos avanços ocorridos no período da implementação do Projeto.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: DOLERMI APARECIDA GHIZZO BORSATO
Orientador: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Estudos sobre Porcentagem por meio da Resolução de Problemas em Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Matemática, Porcentagem, Educação Matemática
Resumo: Nesta Unidade Didática, escolheu-se uma das Tendências Metodológicas em Educação
Matemática, a Resolução de Problemas. Essa estratégia metodológica visa à melhoria na
compreensão dos alunos aos conhecimentos matemáticos com relação ao conceito de
porcentagem. Essa estratégia indica ações que se colocadas em prática promove o interesse dos
alunos à aquisição dos conhecimentos científicos, propiciando a superação das dificuldades de
aprendizagem. Desta forma, os objetivos buscam alternativas que proporcionem mais empenho
dos alunos ao estudo da Matemática. Portanto, é fundamental o professor incentivar os alunos às
discussões de situações-problema, a pensar por si mesmo, estimulando-os a criar novas
estratégias de Resolução de Problemas, almejando à compreensão e sua própria autonomia. No
encaminhamento metodológico, para que os objetivos sejam alcançados, serão trabalhados a
Resolução de Problemas discutindo textos, vídeos informativos, diversos materiais relacionados à
porcentagem, com interpretação de diferentes tipos de gráficos e leituras de tabelas. Observamos
diariamente os meios de comunicação divulgando acontecimentos, informações envolvendo
porcentagem. Na sociedade atual, os alunos devem ser participativos que tomam decisões
rápidas, resolvam problemas simples aos mais complexos do contexto social que estão inseridos.
Nós professores devemos conscientizá-los da importância dos estudos nas suas vidas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: DONIZETE DE FATIMA DAL BO
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: UM NOVO OLHAR SOBRE O ENSINO DAS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Operações Fundamentais, Estratégias de Ensino, 6º ano
Resumo: O presente artigo foi elaborado a partir da implementação de uma proposta de
intervenção pedagógica, com alunos do 6º ano do Colégio Estadual Gregório Szeremeta, no
município de Reserva-PR, procurando minimizar uma fragilidade na aprendizagem das quatro
operações fundamentais. Utilizando como tema "O lixo", pretendeu-se dar significação às quatro
operações fundamentais por meio de situações que envolvessem esse problema ambiental de
grande relevância social e que pode ser observado na realidade local, com a intenção de inserir o
aluno no contexto de aprendizagem, retirando com isso a ideia de que a matemática é um
conhecimento distante e abstrato. Aborda também alguns aspectos da história do ensino da
matemática no Brasil, como uma possível justificativa para a deficiência do ensino dessa
disciplina em nossas escolas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: DONIZETE DE FATIMA DAL BO
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Um novo olhar sobre o ensino das quatro operações fundamentais
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Operações Fundamentais, Estratégias de Ensino, 6º ano
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica destina-se a alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Gregório Szeremeta, no município de Reserva. Por ocasião de
questionamentos acerca da aprendizagem das quatro operações fundamentais desses alunos,
percebeu-se a necessidade de uma maior atenção no início do 6º ano a fim de consolidar esses
conhecimentos. Muitas vezes percebemos que essas operações resumem-se apenas às
continhas de "mais", "menos", "vezes" e "dividir", sem maiores preocupações com os significados
dessas operações. De acordo com o projeto de intervenção que deu origem a essa produção,
buscamos com esse material tornar significativo o ensino das quatro operações fundamentais
para esses alunos, oportunizando a compreensão dos respectivos algoritmos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EDILENE APARECIDA DAMASCENO ANTIGO
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A formação do Conceito de Quadriláteros: aulas baseadas na Resolução de Problemas e
em Construções Geométricas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática

Palavras-chave: Resolução de Problema, Formação de Conceito, Geometria, Quadriláteros,
Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados do Projeto de Intervenção
Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da
Educação do Paraná (SEED), desenvolvido na Escola Estadual Benedito Romualdo de Souza Ensino Fundamental, no município de Marialva - PR. Este trabalho foi realizado em 32 h/a, por
meio de Unidade Didática, baseado na abordagem de resolução de problemas em meio a uma
sequência de atividades, tendo em vista as dificuldades dos alunos referentes aos atributos
definidores do conceito de quadriláteros. Durante o desenvolvimento deste estudo, verificou-se
que na avaliação inicial, os 19 alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, envolvidos neste
trabalho, apresentaram média geral de 4,2. Analisando o trabalho desenvolvido verificou-se o
progresso da turma, obtendo uma média geral de 8,4, desempenho desejável. Torna-se evidente
o favorecimento aos alunos, da compreensão do conceito de quadriláteros e seus atributos
definidores, após este trabalho.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EDILENE APARECIDA DAMASCENO ANTIGO
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A aprendizagem do Conceito de Quadriláteros por meio da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Geometria, Formação de Conceitos, Quadriláteros,
Construções Geométricas,
Resumo: Elaboramos uma Unidade Didática, tendo em vista preocupações voltadas às
dificuldades encontradas pelos alunos em compreender conceitos geométricos e interpretar
problemas de geometria. Assim, pretende-se no desenvolvimento desta Unidade Didática
favorecer a aprendizagem de conceitos geométricos, em especial o conceito de quadriláteros, a
partir de um trabalho na abordagem de resolução de problemas, com foco no desenho
geométrico. De modo geral, nesse desenvolvimento será realizada uma prova inicial contendo
três problemas, os quais serão utilizados para verificar o conhecimento dos alunos e tomados
como ponto de partida para a formação do conceito de quadriláteros em meio a uma sequência
de atividades, envolvendo também construções geométricas; ao final, uma nova prova será
realizada para análise do trabalho proposto. Espera-se como resultado uma aprendizagem
significativa do conceito de quadriláteros.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EDISIO ALVES DOS ANJOS
Orientador: FELIX PEDRO QUISPE GOMEZ - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO ELA É, ABORDANDO ASSUNTOS DO ENSINO
MÉDIO
Tema: História da Matemática
Palavras-chave: História, Matemática, Contextualização, Pesquisa, Biografias
Resumo: O artigo visa responder a algumas das indagações dos educandos, a partir da História
da Matemática

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EDISIO ALVES DOS ANJOS
Orientador: FELIX PEDRO QUISPE GOMEZ - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO ELA É, ABORDANDO ASSUNTOS DO 3º ANO DO
ENSINO MÉDIO
Tema: HISTÓRIA DA MATEMÁTICA
Palavras-chave: História, Matemática, Contextualização, Pesquisa, Biografias
Resumo: Contextualizar os conteúdos matemáticos, a partir das histórias matemáticas
capacitando o educando no ato de relacionar a história Conhecer a História da Matemática é
necessário para a contextualização dos conteúdos, de acordo com as DCE de Matemática "É
importante entender a história da Matemática no contexto da prática escolar como componente
necessário de um dos objetivos primordiais da disciplina, qual seja, que os estudantes
compreendam a natureza da Matemática e sua relevância na vida da humanidade". Os conteúdos
na matemática precisam fazer sentidos aos olhos de quem o está estudando, tem que ser
contextualizado e justificado e é a história da matemática que vai dar esse suporte, dando vida
aos conteúdos mostrando como nasceu a ideia, como essa ferramenta matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EDISON BRANCO PEREIRA
Orientador: SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná
Etapa: Artigo
Título: APLICANDO A MODELAGEM MATEMÁTICA NO CONSUMO RACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA
Tema: TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Modelagem matemática, Consumo racional, Energia elétrica,
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto "Aplicando a
Modelagem Matemática no consumo racional de energia elétrica", através de atividades
trabalhadas no 9º ano do ensino fundamental, na área de Tendências Matemáticas, do Colégio
Estadual Professor Vidal Vanhoni, no Jardim Eldorado, na cidade de Paranaguá, Paraná. A
modelagem matemática foi utilizada como estratégia de ensino em todo o trabalho, começando
pela pesquisa bibliográfica, no preenchimento de tabelas e transformações de potências em
valores em reais, comparação de consumo entre lâmpadas incandescentes e fluorescentes,
construção do modelo matemático, leitura e interpretação com estudo dos vários campos da
fatura de energia. Em seguida, foram trabalhados como conteúdos matemáticos: Função do 1º
grau, porcentagem, regra de três, operações com os números racionais e explorados e
desenvolvidos com os alunos. O tema consumo racional de energia foi amplamente discutido,
noções do estudo da energia elétrica e suas aplicações, foram contextualizados de modo a
demonstrar a matemática no cotidiano do aluno. A busca em socializar o conhecimento entre
professores da mesma disciplina e disseminar este conhecimento entre os alunos, se fez
presente, fazendo parte do PPP da escola.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EDISON BRANCO PEREIRA
Orientador: SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: APLICANDO A MODELAGEM MATEMÁTICA NO CONSUMO RACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA-MODELAGEM
MATEMÁTICA
Palavras-chave: Modelagem Matemática,Consumo racional Energia
Resumo: Esta UNIDADE DIDÁTICA é motivada pela repulsa observada pela disciplina de
matemática no ensino fundamental anos finais e principalmente pelas dificuldades de
aprendizagem. A partir destas considerações o foco desta produção será aplicar a modelagem
matemática no consumo racional de energia elétrica, proporcionando a aprendizagem dos
conteúdos de porcentagem, regra de três simples, função do 1º grau, razões trigonométricas:
seno, cosseno e tangente, além de realizar demonstrações através de gráficos e tabelas. Iniciouse a metodologia aplicada para produção desta UNIDADE DIDÁTICA, com bibliografias dos
estudiosos da modelagem matemática e das noções ao estudo da energia elétrica e suas
aplicações, em seguida fez-se uso de livros didáticos onde foram desenvolvidos atividades de
construção de tabelas, gráficos, pesquisa na casa dos alunos, leitura da fatura de energia elétrica
e seus vários campos, aproveitando a bagagem cultural do aluno. Esta UNIDADE DIDÁTICA
busca socializar o conhecimento entre professores da mesma disciplina e disseminar este
conhecimento entre os alunos, fazendo parte do PPP da escola.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EDNA FERNANDES DE SOUZA BERBERT
Orientador: Bruno Rodrigo Teixeira - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Área e volume de sólidos geométricos através da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tendências metodológicas em Educação Matemática, Resolução de Problemas,
Geometria espacial, Ensino Médio
Resumo: Resumo Neste artigo é apresentado o relato de uma experiência desenvolvida com
alunos de 3º ano do Ensino Médio, de uma escola pública do estado do Paraná, onde foi
abordado o conteúdo Área e volume de sólidos geométricos utilizando a Resolução de Problemas
como metodologia de ensino, na qual um problema que contemple o conteúdo a ser explorado é o
ponto de partida para o aprendizado dos alunos. No desenvolvimento do trabalho com os alunos
teve-se como objetivo principal oportunizar a formalização do cálculo de área e de volume de
sólidos geométricos, e, por meio de sua realização foi possível observar que a utilização da
metodologia oferece a possibilidade de o aluno empenhar-se na construção de conhecimentos
matemáticos, participando do processo que leva ao estabelecimento das fórmulas, atendendo,
desta forma, o que é recomendado por documentos oficiais como as Orientações Curriculares
para o Ensino Médio (BRASIL, 2006).
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Título: Área e volume de sólidos geométricos através da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tendências metodológicas em Educação Matemática, Resolução de Problemas,
Geometria espacial, Ensino Médio,
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem por objetivo possibilitar aos alunos do 3º ano do
Ensino Médio do Colégio Estadual Professor José Carlos Pinotti em Londrina - PR o
desenvolvimento de habilidades de ler e interpretar problemas envolvendo área e volume de
sólidos geométricos, de identificar e analisar informações disponíveis nas situações descritas nos
enunciados de problemas, de buscar informações complementares e, a partir destas ter domínio
sobre os cálculos a serem utilizados para resolvê-los. (PARANÁ, 2012; BRASIL, 2000) A
metodologia adotada é a de ensinar Matemática através da Resolução de Problemas, na qual um
problema que contemple o conteúdo a ser explorado é o ponto de partida para o aprendizado e
no processo de ensino procura-se promover momentos na sala de aula em que os alunos sejam
expostos a problemas que os estimulem a estruturação de relações entre ideias e conceitos já
conhecidos, de modo que isso possa contribuir para a construção de outros conceitos e fórmulas
matemáticas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EDNILSON JOSE MARCHIORO
Orientador: LAURETE MARIA RUARO - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: As mídias tecnológicas e a formação dos professores na busca pela metodologia
adequada em sala de aula usando o aplicativo calc como ferramenta pedagógica.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Mídias Tecnológicas.
Palavras-chave: Formação de professores, aplicativo Calc, metodologia de ensino,
Resumo: A implementação das ações propostas na Produção Didática Pedagógica "As mídias
tecnológicas e a formação dos professores na busca pela metodologia adequada em sala de aula
usando o aplicativo calc como ferramenta pedagógica", dentro do PDE - Programa de
Desenvolvimento Educacional, buscou atingir o objetivo de contribuir para o processo de
formação continuada de professores da rede pública da educação no sentido de incentivar o
desenvolvimento de metodologias inovadoras incentivando o uso das mídias tecnológicas
disponíveis na escola. A ação foi desenvolvida na Escola Estadual Dr Rubem Fleury da Rocha em
Guarapuava, usando o laboratório e/ou computador pessoal com aplicativo Calc incentivando o
professor a produzir suas próprias atividades com conteúdo específico, conforme seus
planejamentos, dinamizando suas aulas, contribuindo, assim, com uma melhor aprendizagem dos
alunos. O desenvolvimento metodológico deu-se por meio da aplicação de oficinas didáticas com
encontros presenciais no laboratório, e ainda, com atividades a distância realizadas na plataforma
Moodle complementando e discutindo os assuntos trabalhado durante encontro presencial. O
resultado foi muito significativo visto que todos os professores puderam elaborar suas atividades
usando o aplicativo.
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Título: As mídias tecnológicas e a formação dos professores na busca pela metodologia
adequada em sala de aula usando o aplicativo calc como ferramenta pedagógica.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Mídias Tecnológicas.
Palavras-chave: Formação de professores, aplicativo Calc, metodologia de ensino,
Resumo: Este material, irá propor ações a serem desenvolvidas no PDE - Programa de
Desenvolvimento Educacional, tem por objetivo contribuir para o processo de formação
continuada de professores da rede pública da educação no sentido de incentivar o
desenvolvimento de metodologias inovadoras incentivando o uso das mídias tecnológicas
disponíveis na escola. A ação de formação será desenvolvida na Escola Estadual Dr Rubem
Fleury da Rocha em Guarapuava. Ao usar o laboratório e/ou computador pessoal com aplicativo
Calc entende-se que o professor possa produzir atividades com conteúdo específico, conforme
seus planejamentos, dinamizando suas aulas, contribuindo, assim, com uma melhor
aprendizagem dos alunos. O desenvolvimento metodológico se dará por meio da aplicação de
oficinas didáticas com encontros presenciais no laboratório, e ainda, com atividades a distância a
serem realizadas na plataforma Moodle como complemento dos assuntos no encontro presencial.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELAINE APARECIDA SINKOC
Orientador: leticia barcaro celeste omodei - IES: FECEA
Etapa: Artigo
Título: Um Novo Olhar Para a Prática Avaliativa em Matemática: A Avaliação em Fases
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: A Avaliação em Fases, Mudanças nas Práticas Avaliativas,
Resumo: Inserido no PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná,
este artigo apresenta resultados e reflexões suscitadas durante a aplicação do Projeto de
Intervenção Pedagógica na Escola, a partir das atividades sugeridas no Caderno Pedagógico,
desenvolvido com alunos do Ensino Profissionalizante do 1º semestre do ano de 2015, do Colégio
Estadual Padre José de Anchieta do município de Apucarana. A fundamentação teórica que
sustenta a análise desde artigo está alicerçada nas Diretrizes Curriculares Estaduais, que regem
o ensino de Matemática, em que se propôs "Uma Mudança nas Práticas Avaliativas na disciplina
de Matemática". Uma vez que além da metodologia diferenciada, a Avaliação em Fases oferece
novas oportunidades de aprendizagem a cada fase que é ofertada ao educando. Sabe-se que na
disciplina de matemática os educandos apresentam dificuldades na construção dos
conhecimentos matemáticos que somente serão superadas com a compreensão e o
entendimento destes. Ao oportunizar uma metodologia avaliativa inovadora na disciplina de
matemática pode-se contribuir e favorecer na aprendizagem de nossos educandos. As tarefas que
foram propostas que antecederam a Avaliação em Fases e as questões da Avaliação em Fases
contemplaram as tendências metodológicas: resolução de problemas e as investigações
matemáticas. Desta forma, este artigo pretende fornecer subsídios aos professores de
Matemática, para que possam planejar tarefas utilizando a Avaliação em Fases em sala de aula,
com vistas à melhoria da qualidade de ensino embasada na dificuldade encontrada pelos
educadores no momento de avaliar seus alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELAINE APARECIDA SINKOC
Orientador: leticia barcaro celeste omodei - IES: FECEA
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Um Novo Olhar para a Prática Avaliativa em Matemática: A Avaliação em Fases
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Ensino Profissionalizante, A Avaliação em Fases, Teorema de Pitágoras,
Resumo: A proposta de aplicação inserida neste caderno pedagógico é de desenvolver uma
metodologia inovadora, em que se propõe "Uma Mudança nas Práticas Avaliativas na disciplina
de Matemática" no Ensino Profissionalizante, 1º semestre do ano de 2015, do Colégio Estadual
Padre José de Anchieta. Uma vez que além da metodologia diferenciada, a Avaliação em Fases
oferece novas oportunidades de aprendizagem a cada fase que é ofertada ao educando. Sabe-se
que na disciplina de matemática os educandos apresentam dificuldades na construção dos
conhecimentos matemáticos que somente serão superadas com a compreensão e o
entendimento destes. Ao oportunizar uma metodologia avaliativa inovadora na disciplina de
matemática pode-se contribuir e favorecer na aprendizagem de nossos educandos. Assim, as
tarefas propostas neste caderno pedagógico que antecedem a Avaliação em Fases abordam o
Conteúdo Estruturante Números e Álgebra e o conteúdo básico destinado aos estudantes do
Curso Profissionalizante Técnico em Edificações que é o Teorema de Pitágoras. As tarefas
propostas e as questões da Avaliação em Fases contemplam as tendências metodológicas:
resolução de problemas e as investigações matemáticas.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELAINE LIMA DA SILVA FORNARI
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O Uso do Tangram no Ensino de Frações em Turmas de 6º Ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tangram, Frações, Ensino, Matemática
Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos na Implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica: O USO DO TANGRAM NO ENSINO DE FRAÇÕES EM TURMAS DE 6º
ANO, o presente trabalho teve como objetivo trabalhar uma proposta diferenciada com os alunos
do 6º Ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Elias Abrahão, localizada no município de
Honório Serpa - PR. A Fração, conteúdo que foi abordado na implementação, se constitui num
tema que interessou aos alunos quando aplicado a partir do material manipulável, de estratégias
lúdicas como o Tangram um jogo geométrico, vem de encontro às necessidades dos alunos em
desenvolver a transição do conhecimento construído de forma concreta até chegar à abstração,
desenvolvendo ao mesmo tempo requisitos para a construção de conhecimentos posteriores que
oferece inúmeras possibilidades em despertar condições de elaborar, compreender e construir os
conceitos fracionários e geométricos já vistos em anos anteriores, mediante a sua utilização e
exploração. No caso específico desta pesquisa, buscando compreender como o ensino da
matemática para o Ensino de Frações, pode ser debatido na escola, permitindo aos alunos
experimentar situações que lhe possibilitou observar, comparar, concluir e registrar suas
descobertas, de maneira contextualizada contribuindo para o seu desenvolvimento, de modo que
possa utilizar tais conhecimentos de forma significativa relacionando teoria e prática, assim como
o concreto e o abstrato, despertando para a formalização dos conceitos matemáticos, facilitando o
processo de ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELAINE LIMA DA SILVA FORNARI
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Uso do Tangram no Ensino de Frações em Turmas de 6º Ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tangram, Frações, Ensino, Matemática
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica objetiva trabalhar uma proposta diferenciada
com os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, possibilitando ao aluno despertar condições de
elaborar, compreender e construir os conceitos fracionários e geométricos já vistos em anos
anteriores, mediante a utilização e a exploração do Tangram, alcançando assim um bom ensino
aprendizagem no conteúdo de Frações. Levando em consideração a dificuldade de grande parte
dos alunos no aprendizado da Matemática; principalmente quando se refere ao conteúdo de
Frações acreditamos que os materiais manipulativos e estratégias metodológicas diversificadas,
especialmente os jogos, contribuem muito para a formalização dos conceitos, facilitando o
processo de ensino e aprendizagem, tornando as aulas mais prazerosa e também mais
significativa. Desta forma, a construção de conhecimentos a partir de estratégias lúdicas com o
uso do Tangram vem de encontro às necessidades dos alunos do 6º ano em desenvolver a
transição do conhecimento construído de forma concreta até chegar à abstração, desenvolvendo
ao mesmo tempo requisitos para a construção de conhecimentos posteriores. Por isso, ao usar o
Tangram como uma ferramenta para dinamizar as aulas de Frações do 6º ano, possibilita-se
desenvolver de maneira contextualizada o conhecimento e ainda abordá-lo de forma crítica e
reflexiva, partindo da compreensão e manipulação de figuras planas presentes no jogo para
realizar atividades que podem ser à base de conhecimentos efetivos no que se refere ao
conteúdo de Frações, como conceito, comparação e equivalência.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELENICE VALERIO
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Desenvolvendo alguns conceitos matemáticos na construção de uma horta.
Tema: endências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Educação, Grandezas/Medidas, Modelagem, Horta
Resumo: Estamos vivendo a era de transformações rápidas, tecnologia de um mundo globalizado
e variedade nas informações. Os avanços tecnológicos facilitam às pessoas adquirirem
conhecimentos e informações. A matemática ensinada na escola, muitas vezes, está longe dessa
realidade, por isso o desinteresse dos alunos nas aulas de Matemática tem aumentado e a
dificuldade na aprendizagem de alguns conteúdos também. A proposta deste trabalho foi
apresentar alguns conceitos de geometria, como os de área e perímetro, por meio de atividades
de Modelagem Matemática no contexto da construção de uma horta na escola para os alunos do
6º ano. Essas atividades possibilitaram aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, o
pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas que fazem parte do seu cotidiano, da
sua realidade, evidenciando que a matemática não está distante da realidade, pois os alunos
realizaram na prática as medidas e confeccionam os canteiros usando conceitos da geometria.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELENICE VALERIO
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Desenvolvendo alguns conceitos matemáticos na construção de uma horta.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Educação, Grandezas/Medidas, Modelagem, Horta,
Resumo: Esta produção didático-pedagógica visa desenvolver conceitos de grandezas e medidas
a partir do contexto da construção de uma horta escolar. A proposta é buscar novas metodologias
e experimentar novas abordagens buscando a aprendizagem por meio da modelagem
matemática. A matemática ensinada na escola muitas vezes é abstrata, está longe da realidade
das pessoas e de seu uso no cotidiano. Isso tem aumentado o desinteresse dos alunos na sala de
aula, e também a dificuldade na aprendizagem de alguns conteúdos. Na proposta da construção
de uma horta, o aluno irá realizar na prática o conteúdo grandezas e medidas. Para a construção
dos canteiros serão aplicados alguns conceitos de geometria. A geometria tem papel fundamental
no desenvolvimento de habilidades e competências da pessoa, na resolução de problemas e na
percepção espacial, uma vez que ela proporciona condições para comparar, medir e abstrair.
Percebe-se que essas competências estão ligadas a cálculo de área e perímetro de figuras
planas e de relações e transformações dessas unidades. A horta escolar será um espaço, dentro
das dependências do colégio, reservado para o cultivo de diversas hortaliças.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIANA CRISTINA PERES
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Jogos matemáticos e equação do 2º grau
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Equação do 2º grau, jogos matemáticos, material manipulável, história da
equação do 2º grau
Resumo: O objetivo desse trabalho é desenvolver a compreensão de equações de segundo grau
e seus diversos métodos de resolução por meio da utilização de jogos. Os alunos se sentem
motivados a aprender quando manipulam materiais concretos, pois participam ativamente da
construção do conhecimento brincando. Proponho atividades didáticas que abordem a utilização
de jogos no ensino e aprendizagem de equações de segundo grau considerando a necessidade
de trabalhar uma metodologia mais apropriada para desenvolver uma compreensão mais
significativa deste conteúdo para os estudantes. Entendemos que os jogos tem um grande
potencial educativo, já que esperamos que os estudantes possam agir de maneira autônoma e
confrontar diferentes representações sobre este conteúdo matemático.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIANA CRISTINA PERES
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Jogos matemáticos e equação do 2º grau
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Equação do 2º grau, jogos matemáticos, material manipulável, história da
equação do 2º grau
Resumo: O objetivo desse trabalho é desenvolver a compreensão de equações de segundo grau
e seus diversos métodos de resolução por meio da utilização de jogos. Os alunos se sentem
motivados a aprender quando manipulam materiais concretos, pois participam ativamente da
construção do conhecimento brincando. Proponho atividades didáticas que abordem a utilização
de jogos no ensino e aprendizagem de equações de segundo grau considerando a necessidade
de trabalhar uma metodologia mais apropriada para desenvolver uma compreensão mais
significativa deste conteúdo para os estudantes. Entendemos que os jogos tem um grande
potencial educativo, já que esperamos que os estudantes possam agir de maneira autônoma e
confrontar diferentes representações sobre este conteúdo matemático. Equação do 2º grau; jogos
matemáticos; material manipulável; história da equação do 2º grau

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIANA DOS SANTOS
Orientador: LOURDES MARIA WERLE DE ALMEIDA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A EDUCAÇÃO FINANCEIRA MEDIADA PELA MODELAGEM MATEMÁTICA NA AULA DE
MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Educação Financeira, Porcentagem
Resumo: Este artigo é resultado de estudos realizados no Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), do Governo do Estado do Paraná, como formação continuada, na disciplina
de Matemática. O texto relata o desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática com
alunos do 9º ano, visando a abordagem de temáticas relativas à Matemática Financeira,
estudando situações do cotidiano dos alunos. O trabalho realizado em sala objetivou investigar
estratégias que facilitem a compreensão do conteúdo relacionado à Educação Financeira e sua
aplicabilidade em situações - problema, buscando possibilidades para sanar os problemas
financeiros que muitos enfrentam por falta de conhecimento e informação.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIANA DOS SANTOS
Orientador: LOURDES MARIA WERLE DE ALMEIDA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Educação Financeira na sala de aula mediada pela Modelagem Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Educação Financeira,
Resumo: Este projeto tem por objetivo o uso da modelagem matemática como metodologia de
ensino e de aprendizagem visando proporcionar aos alunos do 9º ano oportunidade de trabalhar
situações relacionadas à Educação Financeira, investigando estratégias que facilitem a
compreensão do conteúdo bem como seu uso em situações do dia a dia. Por meio das atividades
de modelagem os alunos poderão perceber a importância da Matemática para a vida, aprendendo
a usá-la em benefício próprio e da comunidade em que estão inseridos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIANA PROVENCI
Orientador: Gilberto Manoel Alves - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: A Resolução de Problemas nas Avaliações Externas como ferramenta de aprendizagem
em Matemática.
Tema: Concepções sobre a Matemática e as práticas avaliativas.
Palavras-chave: Aprendizagem, Avaliação, Resolução de Problemas,
Resumo: O presente estudo parte do entendimento de que a avaliação externa é um instrumento
da gestão escolar que implica a conscientização dos envolvidos acerca dos resultados e a forma
como a gestão escolar conduz o planejamento de ações pedagógicas utilizando esse instrumento
como diagnóstico. Portanto, propõem-se uma análise crítica sobre os resultados das avaliações
externas (Prova Brasil e Sistema de Avaliação do Estado do Paraná - SAEP), diante disso,
apresentamos uma proposta de trabalho na disciplina de Matemática com foco na resolução de
problemas e um estudo de como a metodologia apresentada nessas avaliações pode contribuir
para o diagnóstico das dificuldades apresentadas pelos alunos e a aprendizagem significativa de
Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIANA PROVENCI
Orientador: Gilberto Manoel Alves - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Resolução de Problemas nas Avaliações Externas como ferramenta de aprendizagem
em Matemática.
Tema: Concepções sobre a Matemática e as práticas avaliativas.
Palavras-chave: Aprendizagem, Avaliação, Resolução de Problemas,
Resumo: O presente estudo parte do entendimento de que a avaliação externa é um instrumento
da gestão escolar que implica a conscientização dos envolvidos acerca dos resultados e a forma
como a gestão escolar conduz o planejamento de ações pedagógicas utilizando esse instrumento
como diagnóstico. Portanto, propõem-se uma análise crítica sobre os resultados das avaliações
externas (Prova Brasil e Sistema de Avaliação do Estado do Paraná - SAEP), diante disso,
apresentamos uma proposta de trabalho na disciplina de Matemática com foco na resolução de
problemas e um estudo de como a metodologia apresentada nessas avaliações pode contribuir
para o diagnóstico das dificuldades apresentadas pelos alunos e a aprendizagem significativa de
Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIANE GRUNOW KUIPERS
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Planejamento Econômico de Empresas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática

Palavras-chave: Empresa, educação financeira, planejamento
Resumo: A abordagem sobre a importância da matemática financeira na vida das pessoas e a
educação empreendedora como o despertar para a busca de oportunidades são o foco deste
trabalho que tem por objetivo auxiliar os alunos a refletirem sobre a importância dos conteúdos de
matemática financeira através da organização e administração de uma empresa. A metodologia
utilizada é a modelagem matemática na forma de pesquisa-ação no contexto escolar. Os sujeitos
serão os alunos como empresários e o professor o orientador das atividades. Será privilegiado o
autoaprendizado e a busca de informações para o planejamento da empresa será mediante
pesquisas em sites, livros e entrevistas com empreendedores. Através do trabalho com uma
empresa os alunos podem adquirir noções de administração e do mercado financeiro e aplica-las
em casa junto a suas famílias, e também conscientizar-se do valor do trabalho informal como
ajuda financeira.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIANE GRUNOW KUIPERS
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Planejamento Econômico de Empresas
Tema: Tendências Metodológicas em educação Matemática
Palavras-chave: Empresa, Educação financeira, planejamento
Resumo: A abordagem sobre a importância da matemática financeira na vida das pessoas e a
educação empreendedora como o despertar para a busca de oportunidades são o foco deste
trabalho que tem por objetivo auxiliar os alunos a refletirem sobre a importância dos conteúdos de
matemática financeira através da organização e administração de uma empresa. A metodologia
utilizada é a modelagem matemática na forma de pesquisa-ação no contexto escolar. Os sujeitos
serão os alunos como empresários e o professor o orientador das atividades. Será privilegiado o
autoaprendizado e a busca de informações para o planejamento da empresa será mediante
pesquisas em sites, livros e entrevistas com empreendedores. Através do trabalho com uma
empresa os alunos podem adquirir noções de administração e do mercado financeiro e aplicá-las
em casa junto a suas famílias, e também conscientizar-se do valor do trabalho informal como
ajuda financeira.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIANE SOUZA MARTINS
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Matemática e Futebol: driblando os problemas
Tema: Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Futebol, Resolução de Problemas
Resumo: Neste artigo é relatada uma experiência de intervenção pedagógica desenvolvida junto
ao 7º ano do Ensino Fundamental, do ensino público estadual, no interior do Paraná, objetivando
evidenciar aos alunos a relação existente entre o que aprendem em sala de aula e o seu
cotidiano, dando ênfase à Resolução de Problemas e ao Tratamento da Informação. Com esse
estudo buscou-se despertar nos alunos o interesse pela Matemática, bem como a visão do quanto
ela está presente no mundo dos esportes, principalmente no Futebol. Para maior compreensão

das atividades, utilizou-se a leitura de gráficos e tabelas, vídeos e slides relacionados ao Futebol.
Verificou-se a importância da utilização desses recursos e o quanto eles contribuem para a
organização e leitura de informações no contexto da sala de aula. O trabalho contou com a
participação dos alunos e, dessa forma foi possível o desenvolvimento de uma avaliação
diagnóstica e contínua acarretando em resultados promissores na busca de uma aprendizagem
significativa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIANE SOUZA MARTINS
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Matemática e Futebol: driblando os problemas
Tema: Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Futebol, Resolução de Problemas, Ensino Fundamental,
Resumo: Na atualidade observamos um grande desinteresse também um certo temor por parte
dos estudantes, em relação a disciplina de Matemática. Em virtude disso buscamos metodologias,
com o objetivo de contribuir com a aprendizagem dos alunos, contribuindo também para
estabelecer relações entre o que aprendem em sala de aula e o seu cotidiano. Da mesma forma,
aplicar conceitos matemáticos no dia a dia facilita o desenvolvimento e a visão do aluno em
relação à Matemática. Com atividades relacionadas ao esporte Futebol pretende-se abordar:
operações com Números Inteiros; Leitura de Tabelas e Gráficos e no Cálculo de Porcentagens,
proporcionando ao educando uma aprendizagem significativa, que o torne capaz de desenvolver
o raciocínio lógico, a melhorar a interpretação, compreendendo a importância da Matemática para
a vida.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELISA LILIAN RINCAO
Orientador: Dirceu Scaldelai - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Etapa: Artigo
Título: A Etnomatemática na Escola do Campo: compreendendo as medidas de superfície
através das unidades agrárias
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Etnomatemática, Educação do Campo, Medidas de superfície, Medidas Agrárias
Resumo: A Matemática está presente diariamente no cotidiano das pessoas, com maior ou
menor complexidade, nas diversas culturas manifestando-se de acordo com as características
próprias de cada uma. O presente artigo apresenta a proposta de intervenção pedagógica
realizada no Colégio Estadual do Campo Professor Eugênio de Almeida, no Município de São
Mateus do Sul, como atividade do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Governo
do estado do Paraná. O trabalho foi desenvolvido na perspectiva da Etnomatemática, uma
tendência metodológica que considera o saber acumulado pelo aluno a partir do meio onde vive e
suas relações sociais, culturais e econômicas, contemplando a Educação do Campo por meio do
reconhecimento das especificidades do campo e as peculiaridades das pessoas que vivem e
atuam nesse espaço. As atividades desenvolvidas permitiram analisar saberes matemáticos
presentes nas atividades agrícolas relacionados às medidas agrárias de superfície, através das
quais pode-se identificar os procedimentos e cálculos utilizados nas aferições feitas por eles e

sistematizá-los relacionando-o ao conhecimento formal e científico presente no currículo de
Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELISA LILIAN RINCAO
Orientador: Dirceu Scaldelai - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Etnomatemática na Escola do Campo: compreendendo as medidas de superfície
através das unidades agrárias
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Etnomatemática, Educação do Campo, Medidas de superfície, Medidas Agrárias
Resumo: A Matemática é uma ferramenta essencial para a sociedade atual. Faz parte do
cotidiano e seus conhecimentos são aplicados em diversas situações que envolvem contagens,
cálculos, pagamentos, consumos, medições, uso de tecnologias, análise de dados estatísticos, ou
naturalmente na organização de atividades humanas como as relacionadas à vida e ao trabalho
no campo, entre elas, a agricultura, a pecuária e a pesca. Ao se pensar num ensino de
matemática com significado, voltado ao desenvolvimento para o exercício consciente e crítico da
cidadania, deve-se analisar, dentro de uma perspectiva mais ampla, o trabalho com situações
práticas relacionadas com problemas do cotidiano, que forneçam contextos que permitam
explorar conhecimentos e procedimentos matemáticos. A presente Produção Didático-Pedagógica
traz uma proposta de trabalho na perspectiva da Etnomatemática, uma tendência metodológica
inteiramente relacionada com o trabalho nas Escolas do Campo, considerando o saber
acumulado pelo aluno a partir do meio onde vive e suas relações sociais, culturais e econômicas.
O material elaborado terá o formato de Caderno Pedagógico composto de três Unidades
Didáticas, as quais visam proporcionar ao aluno a compreensão de medidas de área e levá-lo a
analisar os saberes matemáticos presentes nas atividades agrícolas relacionados às medidas
agrárias de superfície e suas relações com o conhecimento formal e científico no contexto de sala
de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELISANGELA BASANE DE LIMA
Orientador: Wellington Hermann - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: A AVALIAÇÃO EM FASES COMO ARTICULADORA ENTRE ENSINO, APRENDIZAGEM E
RECUPERAÇÃO PARALELA DE CONTEÚDOS
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem escolar, Resolução de Problemas, Avaliação em
Fases
Resumo: Essa é uma pesquisa quantitativa que teve como objetivo investigar se a Avaliação em
Fases pode contribuir com os processos de ensino e aprendizagem de matemática. Investigamos
também se a Avaliação em Fases encontra-se em acordo com o previsto na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) e sua potencialidade como alternativa para a recuperação
paralela de conteúdos também prevista na LDB. Os sujeitos da pesquisa foram alunos do oitavo
ano do período vespertino do Colégio 29 de Novembro no município de Araruna - Paraná. A coleta

de dados deu-se por meio do diário de campo ou de bordo e de registros das atividades
realizadas pelos alunos. A Avaliação em Fases foi empregada na mediação dos processos de
ensino e aprendizagem. Para tanto, utilizou-se como estratégia metodológica a Resolução de
Problemas em atividades realizadas pelos alunos. A partir da analise dos dados coletados no
decorrer da implementação da Unidade Didática verificou-se que a Avaliação em Fases pode
contribuir como facilitadora da aprendizagem e como uma alternativa no trabalho docente
cumprindo assim o papel de uma avaliação que ocorra de forma contínua e emancipadora. E
ainda atende a norma da recuperação paralela de conteúdos prevista na LDB.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELISANGELA BASANE DE LIMA
Orientador: Wellington Hermann - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: CONTRIBUIÇÕES DA AVALIAÇÃO EM FASES EM SITUAÇÕES DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DE RAZÃO E PROPORÇÃO
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem Escolar, Resolução de Problemas, Avaliação em
Fases
Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem como objetivo proporcionar situações de
aprendizagem e avaliação de maneira interligada de forma contínua e apresentar problemas
contextualizados para o ensino do conteúdo de Razão e Proporção. Nessa Unidade, será
empregada a Avaliação em Fases na mediação dos processos de ensino e aprendizagem. Para
tanto, utilizamos como estratégia metodológica a Resolução de Problemas em atividades
realizadas pelos alunos. As atividades foram organizadas de forma que os alunos possam realizar
observações e registrá-las de maneira que verifiquem padrões e consigam formalizar
sistematicamente o conteúdo estudado. A proposta é que os alunos realizem as atividades e que
a avaliação ocorra em três fases, para que tenham a oportunidade de análise e reflexão de
resultados, podendo, se necessário, refazer as atividades. Esperamos que, por meio dessa
estratégia, possamos contribuir com o aprendizado dos alunos, incluindo a avaliação no processo
de ensino, não como um processo separado, destinado apenas a medir o que eles sabem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIZABETE LUZIA GARCIA
Orientador: Armando Joao Dalla Costa - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: Educação Financeira:Caminho para uma Vida Economicamente Equilibrada
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Financeira, Matemática, Planejamento, Consumismo,
Resumo: O número de endividados cresce a cada ano no Brasil. Ausência de planejamento
financeiro por parte das famílias, desconhecimento de ferramentas indispensáveis para se
organizar um bom planejamento financeiro e as diversas modalidades de crédito disponíveis no
mercado são, provavelmente, as causas. A maioria dos jovens brasileiros deixa o Ensino Médio
com pouco ou nenhum preparo para lidar com suas finanças. Portanto, o tema merece ser tratado
com mais atenção pelas famílias e pela escola, que poderiam discutir, inclusive, a possibilidade de

sua inserção no currículo básico. Em consonância com as normas do PDE, a implementação do
projeto ocorreu no Colégio Estadual Santa Cândida, Curitiba - Paraná, de março a agosto de
2015, aplicado aos alunos do segundo semestre do Curso Subsequente, Técnico em
Administração e Logística. O principal objetivo de sua implementação foi promover entre o público
alvo uma reflexão sobre a questão do endividamento, com ênfase na aplicação de conceitos e
ferramentas necessárias para administração das finanças pessoais e familiares, com inteligência
e responsabilidade. Constituiu-se de palestra, vídeo, pesquisas e textos sobre economia
doméstica, planejamento financeiro e modalidades de investimentos, sendo as atividades
contextualizadas e focadas em matemática básica, raciocínio lógico, razão, proporção, regra de
três, juros simples e compostos, descontos, taxas e estatística. Durante a implementação do
projeto, os alunos demonstraram interesse na execução das atividades, expuseram suas
dificuldades e dúvidas quanto à organização das finanças pessoais e familiares e, por fim,
relataram que o projeto de fato lhes ofereceu as ferramentas que lhes faltavam.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIZABETE LUZIA GARCIA
Orientador: Armando Joao Dalla Costa - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Educação Financeira: Caminho para uma Vida Economicamente Equilibrada
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Financeira, Matemática, Planejamento, Consumismo
Resumo: A falta de planejamento financeiro e de um conhecimento mínimo sobre administração
de recursos financeiros domésticos, aliados à facilidade de crédito e suas diversas modalidades
disponíveis no mercado financeiro, são justamente os principais fatores que alavancam o número
de endividados por todo o país. Planejamento financeiro e capacidade de administração das
finanças, dentre outros, são elementos indispensáveis para se ter uma vida mais tranquila. A
problemática do endividamento das famílias é, portanto, uma questão que merece ser observada
com mais atenção pelas escolas brasileiras, haja vista que nossos jovens deixam o Ensino Médio
com pouco ou nenhum preparo para lidar com esse fenômeno que praticamente atinge a todas as
classes. É fundamental que as escolas brasileiras criem mecanismos de debates do problema e
que seja discutida a possibilidade de inserção da educação financeira no currículo básico. Nesse
sentido é que se desenvolve este projeto de produção didático-pedagógica, cujo objetivo é
incentivar o aluno a administrar suas finanças de forma organizada, inteligente e responsável,
para que tenha plena consciência de que é possível uma situação economicamente equilibrada,
e, mais que isso, fundamental, sobretudo para o jovem em processo de formação de uma nova
família. O projeto, que consiste em uma produção-didática e que será desenvolvido com alunos
do segundo período do Curso Subsequente - Técnico em Administração e Logística, abrangerá
desde pesquisa e levantamento de dados até atividades contextualizadas de matemática básica,
raciocínio lógico, razão, proporção, regra de três, Juros simples, juros compostos, descontos,
taxas e estatística.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIZANDRA ANGELICA GRENTESKI DA LUS
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo

Título: Jogos Matemáticos como recurso pedagógico no estudo das quatro operações
fundamentais.
Tema: Tendências em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos, quatro operações, recursos pedagógicos,
Resumo: Para a maioria dos alunos, a disciplina de Matemática é de difícil compreensão, os
conteúdos são complexos e desinteressantes. Em virtude dessa concepção, encontramos muitas
dificuldades em atingir o nosso maior objetivo em sala de aula, que é ensinar. Em busca de
alcançar êxito no processo de ensino-aprendizagem e superar as dificuldades encontradas ao
ensinar os conteúdos matemáticos, a proposta do presente projeto é apresentar diferentes
alternativas e estratégias pedagógicas através dos jogos matemáticos como recurso pedagógico
no ensino das quatro operações fundamentais. Vários autores enfatizam que os jogos
matemáticos são um recurso pedagógico capaz de propiciar aos alunos um ambiente favorável à
aprendizagem. O jogo por si só já é desafiador e estimula o aluno a realizar as atividades com
interesse. A utilização do jogo como metodologia diferenciada é capaz de auxiliar o aluno na
construção do conhecimento matemático e vai de encontro com a mudança do modelo tradicional
de ensino, que por vezes, fica restrito ao uso do livro didático e realização de atividades de
fixação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELIZANDRA ANGELICA GRENTESKI DA LUS
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos Matemáticos como recurso pedagógico no estudo das quatro operações
fundamentais
Tema: Tendências em Educação Matemática.
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Aprendizagem, Educação,
Resumo: Para a maioria dos alunos, a disciplina de Matemática é de difícil compreensão, os
conteúdos são complexos e desinteressantes. Em virtude dessa concepção, encontramos muitas
dificuldades em atingir o nosso maior objetivo em sala de aula, que é ensinar. Em busca de
alcançar êxito no processo de ensino-aprendizagem e superar as dificuldades encontradas ao
ensinar os conteúdos matemáticos, a proposta do presente projeto é apresentar diferentes
alternativas e estratégias pedagógicas através dos jogos matemáticos como recurso pedagógico
no ensino das quatro operações fundamentais. Vários autores enfatizam que os jogos
matemáticos são um recurso pedagógico capaz de propiciar aos alunos um ambiente favorável à
aprendizagem. O jogo por si só já é desafiador e estimula o aluno a realizar as atividades com
interesse. A utilização do jogo como metodologia diferenciada é capaz de auxiliar o aluno na
construção do conhecimento matemático e vai de encontro com a mudança do modelo tradicional
de ensino, que por vezes, fica restrito ao uso do livro didático e realização de atividades de
fixação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELUIZA ELAINA FRANCA E SILVA
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo

Título: MEDIDAS DE COMPRIMENTCO: deixando de ser um problema para resolver problemas
Tema: Tendência Metodológica em Resolução de Problemas
Palavras-chave: Matemática, Medidas de comprimento, Resolução de problemas,
Resumo: Esse artigo propicia interação e socialização dos resultados apresentados durante a
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolvido no PDE 2014 (Programa de
Desenvolvimento Educacional), proposto pela SEED (Secretaria de Estado da Educação do
Paraná). A implementação ocorreu no ano de 2015, no Colégio Estadual Presidente Afonso
Camargo - EFMP, na cidade de Loanda - Pr, com alunos do 6º ano B, período matutino, do Ensino
Fundamental. Em busca de contribuir para melhoria no ensino e aprendizagem da disciplina de
Matemática, foi desenvolvido, com o conteúdo medidas de comprimento, atividades que
contribuíssem para um envolvimento em torno de uma contextualização com a realidade do aluno,
utilizando como ferramenta metodológica a tendência Resolução de Problemas, de forma a
aguçar a curiosidade, visando despertar, incentivar e melhorar o desenvolvimento do raciocínio,
norteado por interpretação e análise dos enunciados propostos. Caracteriza-se, como objetivo
principal do projeto, uma melhor compreensão de situações envolvendo as medidas de
comprimento, afim de que possam desenvolver com capacidade interpretativa, situações que
abranjam, não só cálculos em Matemática, mas também em outras áreas de conhecimento. Os
resultados apresentados, ao final da implementação, foram satisfatórios, visto que percebeu-se
um envolvimento positivo nas situações problemas propostas, que demonstraram conhecimento e
segurança com relação ao conteúdo trabalhado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ELUIZA ELAINA FRANCA E SILVA
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MEDIDAS DE COMPRIMENTCO: deixando de ser um problema para resolver problemas
Tema: Tendência Metodológica em Resolução de Problemas
Palavras-chave: Matemática, Medidas de comprimento, Resolução de problemas,
Resumo: Esta produção didático - pedagógica, faz parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), oferecido pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná, com o
intuito de subsidiar estudos para o professor atuante em sala de aula. Através desta produção
busco apresentar uma metodologia que contribua para a melhoria do ensino-aprendizagem de
Matemática, neste caso, especificamente, as medidas de comprimento, já que houve uma
constatação, em minha prática docente, com turmas de diferentes níveis, de que os alunos
apresentam dificuldades explícitas, ao lidar com este conteúdo. Será direcionado aos alunos do 6º
ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Presidente Afonso Camargo da cidade de
Loanda-PR, tendo como objetivo geral possibilitar aos mesmos, uma melhor compreensão de
situações envolvendo as medidas de comprimento, afim de que possam desenvolver com
capacidade interpretativa, situações que abranjam, não só cálculos em Matemática, mas também
em outras áreas de conhecimento. Para isso serão propostas atividades diferenciadas,
juntamente com a metodologia de resolução de problemas, visto ser esta uma metodologia
eficiente aos propósitos de compreensão dos conteúdos matemáticos, quando instiga o aluno à
leitura, interpretação e consequentemente uma resolução consciente dos problemas propostos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ENI DE FATIMA ZAMPIRI
Orientador: Ettiene Cordeiro Guerios - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: PROVA SAEP: CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM EM
MATEMÁTICA
Tema: Avaliação Externa SAEP
Palavras-chave: Matemática, Prova SAEP, Avaliação,
Resumo: Este estudo tem como objetivo geral apontar como os itens da prova do SAEP podem
contribuir no processo de ensino-aprendizagem de matemática, usando a metodologia de
resolução de problemas. Para tanto, procede-se a um diagnóstico para planejar o
encaminhamento metodológico da ação didática do professor de matemática, considerando a
natureza dos itens da prova SAEP, abordando-se a metodologia de Resolução de Problemas na
disciplina de Matemática, por ser estruturante nas questões avaliativas da prova SAEP. Tem como
base os documentos e resultados aferidos pela equipe do Centro de Políticas Públicas e
Avaliação da Escola (Centro de Apoio à Educação a Distância - CAED). Na sequência
apresentou-se alguns eixos que compõem a prova SAEP, dentre eles, medidas de proficiência,
item (disponibilizados pelo CAED), matriz de referência, expectativas de aprendizagem e padrões
de desempenho. Finalizando, foram sugeridos itens da prova SAEP para que os professores de
matemática compreendam como são elaborados e quais são os objetivos pretendidos com esta
avaliação. Ao final, foi possível inferir-se que uma atividade desenvolvida através da Resolução de
Problemas possibilita a ampliação do processo de construção do conhecimento, já que os alunos
realizam a descrição de suas hipóteses planejadas, executam os processos para pesquisa e
descobertas, analisam e refletem sobre suas aquisições e desenvolvem seu senso crítico,
depurando e planejando novamente seus trabalhos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ENI DE FATIMA ZAMPIRI
Orientador: Ettiene Cordeiro Guerios - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: CONTRIBUIÇÃO DA AVALIAÇÃO EXTERNA "PROVA SAEP" PARA A METODOLOGIA
DO ENSINO DE MATEMÁTICA
Tema: Avaliação SAEP com Ênfase na Metodologia de Resolução de Problemas
Palavras-chave: Avaliação, Avaliação Externa, Resolução de Problemas, Prova Saep
Resumo: Nesta unidade, abordamos a metodologia de Resolução de Problemas na disciplina de
Matemática, por ser estruturante nas questões avaliativas da prova SAEP.Tendo como base os
documentos e resultados aferidos pela equipe do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da
Escola (CAED-Centro de Apoio à Educação a Distância). Na sequência apresentamos alguns
eixos que compõem a prova SAEP; dentre eles, medidas de proficiência, item (disponibilizados
pelo CAED), matriz de referência, expectativas de aprendizagem e padrões de desempenho.
Finalizando serão sugeridos itens da prova SAEP para que os professores de matemática
compreendam como são elaborados e quais são os objetivos pretendidos com esta avaliação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ERONDINA NUNES DA SILVA
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Matemática Financeira na propriedade rural: uma proposta considerando-se a perspectiva
da etnomatemática.
Tema: Matemática Financeira
Palavras-chave: Matemática Financeira, Etnomatemática, Propriedade Rural
Resumo: A matemática financeira consiste no ramo da matemática aplicada responsável pelo
estudo do comportamento do dinheiro no tempo, tendo em vista variáveis como a taxa de juros, o
capital e o tempo, conceitos e relações cujo domínio torna-se essencial, inclusive, aos
proprietários de pequenas propriedades rurais, tendo em vista o cenário delineado pelo
dominador e sedutor sistema capitalista que permeia o contexto contemporâneo. O projeto de
intervenção pedagógica que ora se propõe pretende auxiliar os jovens alunos do 2º ano do Curso
Técnico em Agropecuária da Casa Familiar Rural de Chopinzinho, na formação de noções e
conceitos relativos à matemática financeira capazes de contribuir para a administração de suas
propriedades. Para isso, utilizar-se-á da etnomatemática, uma tendência metodológica que se
caracteriza pela valorização da história dos estudantes, pelo reconhecimento e respeito à suas
raízes culturais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória de campo e
teórica, pois constitui um delineamento da pesquisa qualitativa que possibilita ao pesquisador
estar em contato direto com as pessoas e suas preocupações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ERONDINA NUNES DA SILVA
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Matemática Financeira na propriedade rural: uma proposta considerando-se a perspectiva
da etnomatemática.
Tema: Matemática Financeira
Palavras-chave: Matemática Financeira, Etnomatemática, Propriedade Rural
Resumo: A matemática financeira consiste no ramo da matemática aplicada responsável pelo
estudo do comportamento do dinheiro no tempo, tendo em vista variáveis como a taxa de juros, o
capital e o tempo, conceitos e relações cujo domínio torna-se essencial, inclusive, aos
proprietários de pequenas propriedades rurais, tendo em vista o cenário delineado pelo
dominador e sedutor sistema capitalista que permeia o contexto contemporâneo. O projeto de
intervenção pedagógica que ora se propõe pretende auxiliar os jovens alunos do 2º ano do Curso
Técnico em Agropecuária da Casa Familiar Rural de Chopinzinho, na formação de noções e
conceitos relativos à matemática financeira capazes de contribuir para a administração de suas
propriedades. Para isso, utilizar-se-á da etnomatemática, uma tendência metodológica que se
caracteriza pela valorização da história dos estudantes, pelo reconhecimento e respeito à suas
raízes culturais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória de campo e
teórica, pois constitui um delineamento da pesquisa qualitativa que possibilita ao pesquisador
estar em contato direto com as pessoas e suas preocupações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ESTELA MARIS ZANCHET BOLZAN
Orientador: LUCIANA DEL CASTANHEL PERON DA SILVA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Aprendendo Álgebra e Geometria com Jogos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Álgebra e geometria, Aprendendo Álgebra, Geometria
Plana, Monômios
Resumo: A elaboração desse Projeto de Intervenção Pedagógica justifica-se pelo fato da
matemática ser vista, na maioria das vezes, como uma disciplina de difícil compreensão, sem
atrativos e aplicações no cotidiano. Dessa forma, objetivando dinamizar mais as aulas, na busca
por maior interesse do educando e compreensão dos conteúdos, faz-se necessário alternar as
metodologias utilizadas. A produção do conhecimento através da construção e manipulação de
figuras geométricas e de jogos matemáticos pelos educandos demonstra ser uma estratégia
metodológica eficaz, pois além de ser atrativo e desenvolver outras habilidades, oportuniza ao
educando aprimorar suas ideias sobre determinados conteúdos matemáticos, esclarecer dúvidas
e integrar os educandos no processo de ensino e aprendizagem. A elaboração e implementação
desse projeto visa fornecer subsídios práticos que possibilitem minimizar as dificuldades
referentes a aprendizagem do conteúdo da álgebra (monômios), articulado a geometria plana ao
8º ano do Ensino Fundamental

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Aprendendo Álgebra e Geometria com Jogos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Álgebra e geometria, Aprendendo Álgebra, Geometria
Plana, Monômios
Resumo: A elaboração desse Projeto de Intervenção Pedagógica justifica-se pelo fato da
matemática ser vista, na maioria das vezes, como uma disciplina de difícil compreensão, sem
atrativos e aplicações no cotidiano. Dessa forma, objetivando dinamizar mais as aulas, na busca
por maior interesse do educando e compreensão dos conteúdos, faz-se necessário alternar as
metodologias utilizadas. A produção do conhecimento através da construção e manipulação de
figuras geométricas e de jogos matemáticos pelos educandos demonstra ser uma estratégia
metodológica eficaz, pois além de ser atrativo e desenvolver outras habilidades, oportuniza ao
educando aprimorar suas ideias sobre determinados conteúdos matemáticos, esclarecer dúvidas
e integrar os educandos no processo de ensino e aprendizagem. A elaboração e implementação
desse projeto visa fornecer subsídios práticos que possibilitem minimizar as dificuldades
referentes a aprendizagem do conteúdo da álgebra (monômios), articulado a geometria plana ao
8º ano do Ensino Fundamental

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EVELISE ARLETE COLODEL
Orientador: Roberto Cesar Betini - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: UTILIZANDO O GEOGEBRA COMO ESTÍMULO AO ESTUDO DE FUNÇÕES AFIM E
QUADRÁTICA
Tema: Tendência Metodológica em Educação
Palavras-chave: Tecnologias,Software GeoGebra, Laboratório de Informática
Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão sobre o uso de tecnologias, em específico o
software GeoGebra, resultado do Projeto de Implementação Pedagógica do Programa de
Desenvolvimento Educacional PDE/2014 - SEED/PR. Esta pesquisa pretendeu através da
intervenção do professor com o uso do software GeoGebra estimular o estudo de funções afim e
quadrática pelo educando durante as aulas de matemática no Colégio Estadual Jardim Paraíso na
sala de informática equipada com 20 computadores que possuem o software mencionado
instalado. O público alvo foram os alunos de 1º ano do ensino médio do turno noturno no ano de
2015.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EVELISE ARLETE COLODEL
Orientador: Roberto Cesar Betini - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Utilizando o GeoGebra como estímulo ao estudo de funções afim e quadrática.
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática com o Uso das Mídias Tecnológicas.
Palavras-chave: Tecnologia, Software GeoGebra, Laboratório de Informática
Resumo: Este trabalho propõe incentivar o uso de tecnologias, em específico o software
GeoGebra, que já se encontra instalado nos computadores do laboratório de informática no
colégio que será implantado o projeto de intervenção pedagógica. Esta pesquisa visa através da
intervenção do professor com o uso do software GeoGebra estimular o estudo de funções afim e
quadrática pelo educando. No decorrer das aulas de matemática no Colégio Estadual Jardim
Paraíso na sala de informática equipada com 20 computadores que possuem o software
mencionado instalado. O público alvo serão os alunos de 1º ano do ensino médio do turno
noturno no ano de 2015.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EZENILDA DE LURDES MARCHIORO
Orientador: LAURETE MARIA RUARO - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Matemática prática: tratamento da informação, geometria e mídias tecnológicas.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Mídias Tecnológicas.
Palavras-chave: Aprendizagem, Geogebra, Calc, Teorema de Pitágoras, Tratamento da
informação,
Resumo: O presente artigo tem como finalidade apresentar as atividades de pesquisa e ensino

desenvolvidas durante o PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional na área de
matemática. Partindo da necessidade de pensar um contexto de aprendizagem mais dinâmico e
considerando o impacto que as mídias tecnológicas apresentam na atualidade, desenvolveram-se
estratégias pedagógicas para que conteúdos matemáticos sejam trabalhados de forma que as
aulas se tornem atrativas, motivadoras e instigadoras. Após a construção de material didático
sobre geometria, apoiado em recursos digitais, verificou-se o quanto essa prática pode ser
relevante e proporcionar aprendizado significativo aos alunos do 9º ano. O objetivo principal foi
utilizar as mídias tecnológicas como recurso pedagógico favorecendo, potencializando e
possibilitando ao aluno a melhor compreensão dos conteúdos que são geralmente trabalhados de
forma rápida, como a geometria e tratamento de informação. Para ministrá-los em sala foi
utilizado o computador (laboratório da escola), o Arthur da escola e softwares livres: Geogebra
para a geometria, mais especificamente o Teorema de Pitágoras, a planilha eletrônica Calc com
utilização da internet (coleta de dados) para tratamento de informação - construção, análise e
interpretação de gráficos e Jclic para retomada desses conteúdos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: EZENILDA DE LURDES MARCHIORO
Orientador: LAURETE MARIA RUARO - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Matemática prática: tratamento da informação, geometria e mídias tecnológicas.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Mídias Tecnológicas.
Palavras-chave: Aprendizagem, Geogebra, Calc, Teorema de Pitágoras, Tratamento da
informação,
Resumo: Considerando o impacto que as mídias tecnológicas apresentam na atualidade e na
sociedade, desenvolveu-se estratégias pedagógicas para que conteúdos matemáticos sejam
trabalhados de forma com que as aulas sejam lúdicas, atrativas, motivadoras e instigadoras. Com
a construção do material didático sobre geometria e tratamento da informação, apoiado em
recursos digitais, será capaz de auxiliar a prática pedagógica, poderá ser relevante e proporcionar
aprendizado significativo aos alunos do 9º ano. O objetivo principal será utilizar as mídias
tecnológicas como recurso pedagógico favorecendo, potencializando e possibilitando ao aluno a
melhor compreensão dos conteúdos que são geralmente trabalhados de forma rápida no final do
ano letivo. Para ministrá-los em sala serão utilizados o computador (laboratório da escola) e
softwares livres, como: Geogebra para a geometria, mais especificamente o Teorema de
Pitágoras, a planilha eletrônica Calc com utilização da internet (coleta de dados) para tratamento
de informação - construção, análise e interpretação de gráficos e Jclic para retomada desses
conteúdos. Com essa produção didático-pedagógica existe a possibilidade de visualização,
experimentação e em alguns casos demonstração e comprovação do que esta sendo estudado,
visto que grande maioria dos alunos necessita de visualizar, experimentar, comprovar e resolver
as atividades para melhor compreensão e aprendizagem, e posteriormente ter a perspectiva de
fazer relação do conteúdo com situações da realidade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: FABIA CRISTINA MOREIRA
Orientador: Jose Danilo Szezech Junior - IES: UEPG
Etapa: Artigo

Título: Matemática Financceira-Uma lição para a Vida
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática Financeira, Direitos, Deveres, Tomada de decisão,
Resumo: O presente artigo é atividade integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional,
Paraná 2014, iniciado a partir do projeto de implementação pedagógica do CEEBJA profª Ronilce
Aparecida Gallo Mainardes da cidade de Telêmaco Borba. O que impulsionou o trabalho com
Matemática Financeira foi a necessidade de integrar um tema que enfatizasse e orientasse os
alunos quanto a necessidade da compreensão de seus termos, para a formação de um cidadão
capaz de tomar decisões em sua vida profissional e pessoal e nas suas relações diretas de
consumo, finanças e sustentabilidade. Ao compreender a Matemática Financeira e sua
responsabilidade com a sociedade e finanças, percebe-se que o uso de suas ferramentas
utilizando-o na defesa de seus direitos como consumidor e dever como cidadão. Conhecendo
recursos, instrumentos e procedimentos econômicos e sociais o indivíduo pode se posicionar,
argumentar e julgar sobre questões de interesse pessoal e comunitário. Além da sua natureza
aplicada, o trabalho com Matemática Financeira também auxiliará a estabelecer relações com
situações cotidianas do educando, relacionando os conteúdos específicos com a sua prática,
fazendo experimentações com fatos e relatos da própria comunidade escolar, aplicando em vários
contextos (financiamentos, empréstimos, descontos, juros...), onde a cooperação e a
transferência para novas situações se fazem necessárias. A resolução de situações problemas na
área econômica ou orçamentária desde a mais simples dedução do formulário básico até
complexas transações financeiras formam um interessante campo de contextualização e
aquisição dos conceitos e de suas aplicações. Onde tentará focar a Matemática Financeira como
uma lição para a Vida.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: FABIA CRISTINA MOREIRA
Orientador: Jose Danilo Szezech Junior - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Matemática Financeira-Uma lição para a Vida
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática Financeira, Educação Financeira, Finanças, Consumo
Resumo: Matemática Financeira é um conteúdo essencialmente aplicado, sendo um dos mais
antigos na história É um conjunto de ferramentas que auxiliam na compreensão do mundo, do
trabalho e do consumo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio (BRASIL, 1999)
enfatizam a necessidade da compreensão da Matemática Financeira e de seus temas, para a
formação de um cidadão capaz de tomar decisões em sua vida profissional e pessoal e nas suas
relações diretas de consumo, finanças e sustentabilidade. Ao compreender a Matemática
Financeira e sua responsabilidade com a sociedade, sustentabilidade e economia, sendo esta
associada à aquisição e uso do conhecimento, utilizando-o na defesa de seus direitos como
consumidor e dever como cidadão, conhecendo recursos, instrumentos e procedimentos
econômicos e sociais para se posicionar, argumentar e julgar sobre questões de interesse pessoal
e comunitário. Além da sua natureza aplicada, o trabalho com Matemática Financeira também
auxiliará a estabelecer relações com situações cotidianas do educando, relacionando os
conteúdos específicos com a sua prática, fazendo experimentações com fatos e relatos da própria
comunidade escolar, aplicando em vários contextos (financiamentos, empréstimos, descontos,
juros...) , onde a cooperação e a transferência para novas situações se fazem necessárias. A
resolução de situações problemas na área econômica ou orçamentária desde a mais simples
dedução do formulário básico até complexas transações financeiras formam um interessante
campo de contextualização e aquisição dos conceitos e de suas aplicações. Onde tentará focar a
Matemática Financeira como uma lição para a vida.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: FABIA MELISSA SIQUEIRA
Orientador: Ettiene Cordeiro Guerios - IES: UFPR
Etapa: Artigo
Título: A PROVA SAEP COMO EXPECTATIVA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Tema: Avaliação Externa SAEP
Palavras-chave: Matemática, Avaliação, Escala de proficiência,Padrões de desempenho, Matriz
de referência,
Resumo: Este estudo teve o intuito de compreender o significado dos resultados da avaliação
Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP), obtidos com as turmas de
6º e 9º anos do Ensino Fundamental, apresentando a escala de proficiência do 9º ano e padrões
de desempenho, recorrendo à observação e investigação da matriz de referência e expectativas
de aprendizagem e avaliando em quais conteúdos os alunos encontraram dificuldades e/ou
facilidades. Justifica-se a sua realização pelo fato de que, a partir da interpretação dos intervalos
da Escala, os professores, em parceria com a equipe pedagógica, podem diagnosticar os
conhecimentos já desenvolvidos pelos alunos bem como aqueles que ainda precisam ser
trabalhados em sala de aula, em cada etapa de escolaridade avaliada.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: FABIA MELISSA SIQUEIRA
Orientador: Ettiene Cordeiro Guerios - IES: UFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: AVALIAÇÃO EXTERNA: A PROVA SAEP COMO EXPECTATIVA NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM
Tema: Avaliação SAEP
Palavras-chave: Matemática, Avaliação, Escala de proficiência, Padrões de desempenho, Matriz
de referência
Resumo: Este estudo tem o intuito de compreender o significado dos resultados da avaliação
Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica do Paraná (SAEP), obtidos com as turmas de
6º e 9º anos do Ensino Fundamental, apresentando a escala de proficiência do 9º ano e padrões
de desempenho, recorrendo à observação e investigação da matriz de referência e expectativas
de aprendizagem e avaliando em quais conteúdos os alunos encontraram dificuldades e/ou
facilidades. Justifica-se a sua realização pelo fato de que, a partir da interpretação dos intervalos
da Escala, os professores, em parceria com a equipe pedagógica, podem diagnosticar os
conhecimentos já desenvolvidos pelos alunos bem como aqueles que ainda precisam ser
trabalhados em sala de aula, em cada etapa de escolaridade avaliada. Com isso, os educadores
podem atuar com maior precisão na detecção das dificuldades dos alunos, possibilitando o
planejamento e a execução de novas ações para o processo de ensino-aprendizagem. Espera-se,
assim, contribuir para a melhoria da qualidade, equidade e eficiência do ensino. Para tanto,
investiga-se as relações existentes entre os descritores da Matriz de Referência e expectativas de
aprendizagem expressas nas Diretrizes Curriculares de Matemática do estado do Paraná.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: FABIANE TSUTIYA MORELI
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A Função Polinomial do 2º Grau por meio da Resolução de Problemas dinamizadas pelo
software Geogebra.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Software Geogebra, Função Polinomial do 2º Grau
Resumo: O artigo apresenta o relato de experiências realizada numa turma de 1º ano do Ensino
Médio no Colégio Estadual Antonio Diniz Pereira - Ensino Fundamental e Médio. Nessa
experiência proporcionamos aos alunos o estudo de conceitos referentes ao Conteúdo Função
Polinomial do 2º grau utilizando a metodologia de Resolução de Problemas juntamente com o uso
de recursos tecnológicos. O trabalho com a estratégia de Resolução de Problemas traz um
caminho alternativo ao ensino tradicional. Através de situações problemas os alunos são
desafiados a encontrar diferentes caminhos para chegarem aos resultados. A articulação da
Resolução de Problemas com os recursos tecnológicos, em especial o Software Geogebra no
ensino de Funções Polinomiais do 2º grau, e no estudo de gráficos, proporciona um estudo mais
dinâmico, permitindo que o aluno experimente, visualize e interaja com os conceitos através do
computador.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: FABIANE TSUTIYA MORELI
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Função Polinomial do 2º Grau por meio da Resolução de Problemas dinamizadas pelo
software Geogebra.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Software Geogebra, Função Polinomial do 2º Grau
Resumo: A Proposta Didático-pedagógica é voltada para alunos do 1º ano do Ensino Médio, com
o objetivo de proporcionar aos educandos, por meio da estratégia da Resolução de Problemas
juntamente com o uso de recursos tecnológicos, a construção do conceitos de Funções e em
particular de Funções Polinomiais do 2º grau. O trabalho com a estratégia de Resolução de
Problemas traz um ensino alternativo ao ensino tradicional. Através de situações problemas os
alunos são desafiados a encontrar diferentes caminhos para se chegar ao resultado final. A
articulação da Resolução de Problemas com os recursos tecnológicos, em especial o Software
Geogebra no ensino de Funções Polinomiais do 2º grau, e no estudo de gráficos, proporciona um
estudo mais dinâmico, permitindo que o aluno experimente, visualize e interaja com os conceitos
através do computador.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: FABIANE VALERIA MOREIRA
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG
Etapa: Artigo

Título: A ESTATÍSTICA COMO FERRAMENTA DA MATEMÁTICA APLICADA PARA CONTRIBUIR
NO CONTROLE DO EXCESSO DE PESO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO
ESTADUAL SENADOR CORREIA.
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Estatística, Obesidade, Conscientização,
Resumo: Nos dias de hoje, a estatística é uma ferramenta indispensável, pois se aplica em quase
todos os campos da atividade humana que necessitam analisar informações em todas as
decisões tomadas ou a tomar, seja no trabalho ou na vida pessoal. A Estatística é um dos ramos
mais antigos da história da Matemática Aplicada e suas ferramentas contribuem na formação do
cidadão tanto para a compreensão do mundo quanto nas suas relações de consumo. Ela tratará
dos cálculos e fórmulas fundamentais como IMC, coleta de dados, tabulação, tabelas,
representações gráficas, porcentagem, entre outros.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: FABIANE VALERIA MOREIRA
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A ESTATÍSTICA COMO FERRAMENTA DA MATEMÁTICA APLICADA PARA CONTRIBUIR
NO CONTROLE DO EXCESSO DE PESO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO
ESTADUAL SENADOR CORREIA.
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Estatística, Obesidade, Conscientização,
Resumo: A proposta visa dar ênfase aos conceitos estatísticos com os quais sejam estabelecidos
vínculos para quantificar, qualificar, selecionar, analisar e contextualizar informações de maneira
que sejam incorporadas as experiências do cotidiano, contribuindo para uma aprendizagem
efetiva, com a participação do educando nesse processo para a transformação social e
construção da cidadania. Tendo por objetivo Compreender a importância da Estatística com dados
mais precisos em situações do cotidiano, focando sempre na necessidade de caminharmos em
direção ao conhecimento das causas da obesidade. Dando continuidade ao processo de
implementação, a pratica pedagógica centrar-se-á no IMC e serão trabalhados os conceitos
estatísticos. Enfim, as atividades estimularão os educandos a uma pratica reflexiva sobre o tema
Obesidade. Sendo assim, por acreditar que a Matemática é de importância fundamental no
processo de formação social e cultural dos educandos, a presente proposta justifica-se ao
relacionar a Obesidade ao ensino da Estatística na escola.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: FATIMA APARECIDA LOPES
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Resolução de Problemas na Formação de Professores
Tema: Tendências Metodológicas
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Resolução de Problemas, Professores
Resumo: Este trabalho tem por objetivo relatar e discutir a proposta de intervenção desenvolvida
durante a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de

Estado da Educação do Paraná, a qual contempla a metodologia de Resolução de Problemas.
Percebe-se que muitos professores não trabalham com esta metodologia e, quando propõem
problemas aos alunos, estes apresentam muitas dificuldades em resolvê-los. Foi elaborado um
material didático que contempla a metodologia de Resolução de Problemas e sua pertinência em
sala de aula. Tal material foi aplicado com professores de um colégio estadual de Ensino
Fundamental e Médio de uma cidade no norte do Paraná e seus resultados foram analisados
qualitativamente. Os resultados obtidos ao final da pesquisa sinalizaram a importância e o
potencial da Resolução de Problemas para a melhoria na aprendizagem do conteúdo pelos
alunos, bem como para sua maior participação em sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: FATIMA APARECIDA LOPES
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Resolução de Problemas na Formação de Professores de Matemática
Tema: Tendências Metodológicas
Palavras-chave: Professor Matemática, Resolução de Problemas, Desafios, Sala de Aula,
Resumo: Na maioria das vezes o professor de matemática se habitua a pedir para o educando
resolver exercícios ou problemas, até mesmo os livros didáticos utilizam este método para
aprender um determinado tópico da matéria. Identificado estas ações, o objetivo da Unidade
Temática é apresentar aos professores passos fundamentais para instruir os educandos quanto a
resolução de problemas. O método utilizado será o da pesquisa qualitativa, na modalidade
pesquisa-ação. Dessa forma, este trabalho visa analisar de que forma o material desenvolvido à
luz da resolução de problemas, com base em uma fundamentação teórica sobre o assunto,
auxiliará os docentes a contextualizar esta temática em sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GENESIS ZOLIN VICENTE
Orientador: LUCIMARY AFONSO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: Ambientes Tecnológicos para o Ensino da Matemática.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Mídias com ênfase na Resolução
de Problemas.
Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem, Mídias, Matemática, Problemas,
Resumo: Tecnologias e situações problemas tem sido um desafio na área da matemática, fato
que nos levou a pesquisar sobre Mídias com ênfase na Resolução de Problemas dentro das
Tendências Metodológicas em Educação Matemática. Esta objetivava a utilização das mídias
tecnológicas para enriquecer o ensino da matemática, de forma a desmistificar os mitos oriundos
da disciplina. Desenvolvemos uma pesquisa com o uso de mídias tecnológicas, que possibilitasse
a ampliação de conhecimentos matemáticos, no sentido de selecionar e aprimorar diferentes
conteúdos, que enriquecesse o conhecimento do estudante frente ao estudo de situações
problematizadas. O desafio era buscar uma plataforma que agregasse várias mídias, onde o
estudante pudesse acessar em qualquer lugar que estivesse. A pesquisa foi desenvolvida no
Colégio Estadual de Iporã, no ano 2015. Os sujeitos desta pesquisa foram os alunos do Ensino

Fundamental. Ela foi desenvolvida como Unidade Didática junto às discussões com o Grupo de
Trabalho em Rede - GTR, que culminou com atividades problematizadas para os alunos, em
equipe, que utilizaram as mídias durante o desenvolvimento das atividades, bem como, na
apresentação das mesmas, observando o impacto das tecnologias no ensino da matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GENESIS ZOLIN VICENTE
Orientador: LUCIMARY AFONSO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Ambientes Tecnológicos para o Ensino da Matemática.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Mídias com ênfase na Resolução
de Problemas.
Palavras-chave: Educação Matemática, Mídias, Resolução de Problemas
Resumo: Tecnologias e situações problemas tem sido um desafio na área da matemática, fato
que nos leva a pesquisar sobre Mídias com ênfase na Resolução de Problemas dentro das
Tendências Metodológicas em Educação Matemática. Esta, objetiva a utilização das mídias
tecnológicas para enriquecer o ensino da matemática, de forma a desmistificar os mitos oriundos
da disciplina. Propomos desenvolver uma pesquisa com o uso de mídias tecnológicas, que
possibilite a ampliação de conhecimentos matemáticos, no sentido de selecionar e aprimorar
diferentes conteúdos, que enriqueça o conhecimento do estudante frente ao estudo de situações
problematizadas. O desafio é buscar uma plataforma que agregue várias mídias, onde o
estudante possa acessar em qualquer lugar que esteja. A pesquisa será desenvolvida no Colégio
Estadual de Iporã, no ano 2015. Os sujeitos desta pesquisa serão os alunos do Ensino
Fundamental. Será desenvolvida uma Unidade Didática e as discussões com o Grupo de
Trabalho em Rede que culminará com atividade problematizada, para os alunos em equipe que,
depois de desenvolvidas, deverão ser apresentadas, utilizando as mídias como formas
alternativas na realização da mesma, observando o impacto das tecnologias no ensino da
matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GERVASIO SURMACZ
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Investigação Matemática no Ensino da Geometria
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Investigação Matemática ,Geometria
Resumo: Foi trabalhado com atividades onde os alunos já possuíam conhecimentos sobre a
Geometria e conceitos para realizarem atividades práticas de medidas, construções e
transformações de medidas da planta para a realidade. Trabalhado com conhecimentos já
possuídos e também envolvendo a comunidade escolar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GERVASIO SURMACZ
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Investigação Matemática no Ensino da Geometria
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Investigação Matemática, Geometria, Escola do campo
Resumo: Em muitos momentos o Ensino da Matemática nas escolas regulares tem sido realizado
envolto a grande grau de complexidade teórica, desconsiderando todas as práticas que envolvem
esta disciplina. Quando pensamos no ensino de conteúdos específicos, como no caso da
Geometria, um dos conteúdos descritos nas Diretrizes Curriculares Estaduais, a técnica de
ensino-aprendizagem utilizada pelos professores é de fundamental importância. Desse modo, é
necessário se pensar em propostas que realmente possam facilitar a aprendizagem. Basta
pensarmos como a Geometria é presente em nossas situações do dia a dia que temos a
possibilidade de imaginar distintas atividades práticas que podem envolver este conteúdo.
Quando contemplamos a escola do campo, então, essa presença é evidentemente forte, pois
muitos dos cálculos que fazem parte na vida destes sujeitos é efetivamente visível nas suas
ações cotidianas. Buscando pensar em atividades de investigação matemática para o ensino de
Geometria em uma escola do campo é que esta produção didática foi idealizada. Neste trabalho,
apresentamos a Geometria em diferentes espaços do campo e propomos outras situações onde
seu ensino pode ser elaborado. Esperamos que esta produção didática contribua efetivamente
com os repasses de conteúdos de Geometria e desse modo, colabore com seu processo de
ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GIANCARLA SELAU CATANEO
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O estudo da Estatística mediado pela Modelagem Matemática enquanto metodologia de
ensino
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Estatística, Modelagem Matemática, Recenseamento,
Resumo: Este artigo é resultado da pesquisa apresentada ao Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, realizado nos anos de 2014 e
2015. O trabalho consiste em uma abordagem da Modelagem Matemática, no contexto da
educação matemática, envolvendo a Estatística Descritiva por meio do desenvolvimento de um
minicenso no Colégio Estadual Olavo Bilac, no município de Cantagalo - PR. O encaminhamento
didático ocorreu pautado na concepção e etapas propostas por Burak (1992, 2010). O objetivo
principal foi promover uma aprendizagem efetiva mantendo o foco no processo e não em um
resultado quantificável estaticamente, configurando-se como pesquisa qualitativa cujo desenho
metodológico enquadra-se na pesquisa-ação. Como resultados constatou-se que as metas
traçadas foram atingidas, ou seja, perante a participação ativa dos discentes e às observações e
anotações, foi possível verificar que realmente houve mudança de atitudes dos estudantes e
assimilação dos conteúdos abordados durante o desenvolvimento do minicenso proposto.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GIANCARLA SELAU CATANEO
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O estudo da estatística e o minicenso
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Estatística, Modelagem Matemática, recenseamento
Resumo: A produção didático-pedagógica propõe a realização de um minicenso do Colégio
Estadual Olavo Bilac - Ensino Fundamental, Médio e Normal - Cantagalo - PR por meio da
Modelagem Matemática. Com o intuito de contextualizar o conteúdo de Estatística Descritiva e
atingir o objetivo maior que é a aprendizagem significativa, bem como o desenvolvimento de
competências que resultam no domínio da linguagem gráfica e de espírito crítico, realizar-se-á um
recenseamento em todas as turmas, onde as informações coletadas serão tabuladas e em
seguida representadas graficamente para posteriores análises e então averiguar qual é o perfil do
estudante do eferido estabelecimento de ensino. Ensinar Matemática mediada pela Modelagem
Matemática tem a ver com o propósito de querer contribuir na formação de estudantes mais
capacitados para integrar-se na sociedade de maneira a enfrentar os desafios impostos, ou seja,
que o educando desenvolva a autonomia, seja crítico, capaz de trabalhar em grupo, de tomar
decisões diante das situações do cotidiano, da sua vida familiar, da sua vida profissional, ou de
sua condição de cidadão. Sendo assim, esta unidade didática apresenta uma breve
fundamentação teórica, o material didático com estratégias, algumas atividades e orientações
metodológicas das cinco etapas da Modelagem na concepção de Burak, bem como o material de
apoio contendo conceitos e definições estatísticas visando auxiliar o professor ao fazer uso desta
produção didático-pedagógica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GILMAR DE JESUS ROSAS TAKASSI
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA NO 6º ANO NUMA PERSPECTIVA
INTERDISCIPLINAR
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Lúdico, Ensino da Matemática, Interdisciplinar
Resumo: Este artigo tem por objetivo analisar os resultados da implementação de um projeto de
utilização do lúdico no ensino matemática para alunos do sexto ano da educação básica numa
perspectiva interdisciplinar. Trata-se de uma proposta desafiadora, diante de uma realidade onde
a escola precisa buscar alternativas pedagógicas que tornem o ensino da matemática mais
atraente e significativo para os alunos, de forma a melhorar a qualidade da educação nas escolas.
Pesquisas têm apontado que a melhoria do rendimento dos alunos na escola está diretamente
relacionada ao desenvolvimento de atividades prazerosas, mas que deem conta de atender a
demanda cognitiva que a escola se propõe, promovendo a aprendizagem de forma eficaz e
produtiva.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GILMAR DE JESUS ROSAS TAKASSI
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Contribuições do lúdico para o ensino da matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Lúdico, Matemática, Jogos Matemáticos
Resumo: Este material didático tem por objetivo apresentar algumas possibilidades de atividades
lúdicas para o ensino de matemática em sala de aula. Esse conteúdo foi resultado de uma
pesquisa em revistas e artigos da internet, de trabalhos já desenvolvidos anteriormente por
profissionais da área que, comprovadamente, conseguiram resultados significativos no despertar
do interesse dos alunos, utilizando-se do lúdico e dos jogos matemáticos com o objetivo de tornar
as aulas mais atraentes para os alunos, contribuindo para a melhoria da aprendizagem. A unidade
didática está distribuída em oito módulos voltados para conteúdos específicos e também para o
desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos do 6º ano do ensino fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GIOVANA APARECIDA BARREIS
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO UMA ESTRATÉGIA PARA EXPLORAR O
PENSAMENTO OPERATÓRIO DE ALUNOS DO 6º ANO: UMA EXPERIÊNCIA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Raciocínio Operatório, Operações fundamentais,
Resumo: O presente artigo traz o relato de uma experiência de trabalho realizada no Colégio
Estadual Professor Francisco Villanueva, em Rolândia, com alunos de 6º ano utilizando a
estratégia de Resolução de Problemas, que foi oportunizada pelo Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, do estado do Paraná, um programa de formação continuada. A partir de um
projeto inicial elaboramos a Unidade Didático-pedagógica que explora as quatro operações
fundamentais sobre o conjunto dos números naturais por meio de problemas. As tarefas foram
aplicadas e os resultados obtidos revelaram a importância que a literatura traz sobre a estratégia
de ensino.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GIOVANA APARECIDA BARREIS
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Resolução de Problemas: uma estratégia para desenvolver o raciocínio operatório de
alunos do 6º ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matematica
Palavras-chave: Resolução de Problema,Raciocínio Operatório,
Resumo: A presente Unidade Didático-Pedagógica é um material que apresenta uma proposta de

trabalho voltada para alunos de 6º ano. O foco do trabalho está centrado na dificuldade que os
mesmos apresentam com a realização de operações nas aulas de Matemática, em particular com
o raciocínio operatório. O objetivo é explorar o raciocínio desses alunos, por meio de tarefas
usando a Resolução de Problemas, visando a aprendizagem desses alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GISLAINE GOMES DOMEZE CAMILO
Orientador: Rudolph dos Santos Gomes Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do
Paraná
Etapa: Artigo
Título: O USO DE JOGOS MATEMÁTICOS NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO
EM OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Raciocínio lógico, jogos, operações fundamentais,
Resumo: O jogo voltado ao ensino da matemática, vem sendo utilizado cada vez mais com sendo
um recurso metodológico voltado ao ensino da aprendizagem para as aulas de matemática.
Nesse contexto a implementação do projeto de pesquisa, bem como a Unidade Didática visaram
oferecer o jogo em caráter de material de ensino de matemática, onde foi desenvolvido e
explorado em um contexto lúdico. Relatamos aqui as atividades realizadas com os jogos, assim
oportunizou os alunos a desenvolverem o raciocínio lógico matemático, por meio das estratégias
voltadas à aprendizagem dos conteúdos, a ampliação do relacionamento entre outros alunos. O
estudo revelou as possibilidades de aprendizagem, com um novo olhar metodológicos, auxiliando
o professor a desempenhar seu papel de mediador da aprendizagem no ensino da matemática.
Assim, o artigo apresenta o relato da implementação das aulas de matemática, as quais utilizaram
os jogos como recursos metodológicos no processo de resolução das quatro operações
fundamentais, as quais foram realizadas com os alunos do 6º Ano A do Ensino Fundamental no
Colégio Estadual Professor Paulo Mozart Machado no município de Uraí, no segundo semestre
de 2015.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GISLAINE GOMES DOMEZE CAMILO
Orientador: Rudolph dos Santos Gomes Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do
Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O USO DE JOGOS MATEMÁTICOS NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO
EM OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Raciocínio lógico, Jogos, Operações fundamentais,
Resumo: A matemática encontra-se presente em todos os níveis da Educação, considerada
como uma disciplina que causa um dos maiores índices de recuperação, sendo um dos grandes
fatores o desinteresse e a dificuldade de aprendizagem por parte dos alunos. Considerando-se
que grande parte dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental apresenta dificuldade na
resolução das quatro operações fundamentais. O projeto de intervenção foi desenvolvido e tem
como objetivo investigar as contribuições que os jogos matemáticos possam trazer no
desenvolvimento do raciocínio lógico na resolução das quatro operações fundamentais. Com o

uso de jogos nas aulas de matemática pretende-se mostrar que é possível chegar aos resultados
por meio de diversas formas, utilizando as estratégias os alunos deverão sentir-se estimulados a
observar e aprender a resolver situações durante o jogo. Em cada passo do jogo, buscar meios
alternativos para desenvolver a atenção, o raciocínio lógico, a socialização e a concentração. E no
decorrer desse processo, cada integrante do jogo deverá estar atento a todas as regras
respeitando-as e usando-as no momento certo. Acredita-se que nas aulas de matemática seja
importante capacitar o estudante a usar o raciocínio, também ao lidar com situações do dia a dia,
em um mundo em constante mudança e que seja capaz de transferir aquilo que aprende em sala
de aula para suas vivências.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GLAUCIA MARISE SCORTEGAGNA
Orientador: ELISANGELA DOS SANTOS MEZA - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Atividades para tornar significativa a aprendizagem em Geometria Analítica no ensino
médio
Tema: Ensino e aprendizagem da Matemática
Palavras-chave: Geometria Analítica,Aprendizagem Significativa, Atividades
Resumo: Este artigo apresenta uma oportunidade de tornar significativa a aprendizagem em
Geometria Analítica no ensino médio, por meio de atividades referentes aos conteúdos de
Geometria Analítica que envolvem o estudo dos pontos e também das retas. Está fundamentado
na teoria de Ausubel. Este autor afirma que a aprendizagem deve ter sentido para o aluno, e por
esta razão o novo conhecimento deve se articular com o já existente. Por esta razão uma
avaliação diagnóstica foi realizada com o intuito de identificar o que o aluno já sabe a respeito do
conteúdo. As atividades foram aplicadas aos alunos que, reunidos em grupos responderam
questionamentos e exercícios sobre pontos e retas. Cabe ressaltar que cada equipe recebeu
livros da biblioteca contendo informações referentes aos conhecimentos pré-requisitos
necessários a resolução das atividades. Em seguida, cada equipe apresentou o seu modo de
resolução. Finalmente uma nova avaliação foi realizada com o propósito de verificar se a
aprendizagem ocorreu. Em vista dos resultados obtidos podemos afirmar que a aprendizagem foi
significativa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: GLAUCIA MARISE SCORTEGAGNA
Orientador: ELISANGELA DOS SANTOS MEZA - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Atividades para tornar significativa a aprendizagem em Geometria Analítica no ensino
médio
Tema: Ensino e aprendizagem da Matemática
Palavras-chave: Geometria Analítica, aprendizagem significativa, atividades
Resumo: Esta produção didática é constituída por atividades referentes aos conteúdos de
Geometria Analítica que envolvem o estudo dos pontos e também das retas. Está fundamentado
na teoria de Ausubel. Este autor afirma que a aprendizagem deve ter sentido para o aluno, e por
esta razão o novo conhecimento deve se articular com o já existente. Por esta razão uma
avaliação diagnóstica será realizada com o intuito de identificar o que o aluno já sabe a respeito

do conteúdo. As atividades serão aplicadas aos alunos que, reunidos em grupos responderão
questionamentos e exercícios sobre pontos e retas. Cabe ressaltar que cada equipe receberá
livros da biblioteca contendo informações referentes aos conhecimentos pré-requisitos
necessários a resolução das atividades. Em seguida, cada equipe apresentará o seu modo de
resolução. Finalmente uma nova avaliação será realizada com o propósito de verificar se a
aprendizagem ocorreu.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HALIME AHMAD HAMMOUD
Orientador: SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná
Etapa: Artigo
Título: JOGOS MATEMÁTICOS
Tema: TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Educação Matemática, Jogos Matemáticos, Aprendizagem Significativa,
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados dos estudos desenvolvidos durante a
implementação do projeto "Jogos Matemáticos", através das atividades aplicadas no 6º ano do
Ensino Fundamental do Colégio Estadual "Helena Viana Sundin", na cidade de Paranaguá,
Paraná. Essa estratégia de ensino foi utilizada pelo professor proporcionando aulas motivadoras e
prazerosas e por sua vez, os alunos sentiram-se estimulados com os jogos e mudaram sua visão
sobre a disciplina, melhorando seu interesse e concentração, favorecendo o desenvolvimento de
raciocínio lógico, da criatividade, da socialização, da afetividade, e da capacidade de resolver
diferentes tipos de problemas, estimulando o pensamento matemático de forma lúdica, agradável
e bastante eficiente. O estudo contextualizado dos jogos matemáticos mediante o seu histórico, a
sua relação com os conteúdos matemáticos, e a sua aplicabilidade, foi o reflexo positivo do
conjunto de ações do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), o qual pôde balizar todo
o processo aqui descrito, apresentando a relevância deste recurso pedagógico para o ensino da
Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HALIME AHMAD HAMMOUD
Orientador: SOLANGE MARIA GOMES DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Filosofia,
Ciências e Letras do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos Matemáticos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos Matemáticos,Aprendizagem significativa
Resumo: Considerando, que ensinar Matemática seja, desenvolver no aluno o raciocínio lógico, a
criatividade, a capacidade de manejar situações reais e resolver diferentes tipos de problemas,
estimular o pensamento matemático. Que as aulas de matemática somente expositivas muitas
vezes dificultam a aprendizagem dos alunos e que com o uso dos jogos implica em uma mudança
significativa despertando nos alunos o interesse pelo conteúdo matemático, possibilitando uma
situação de prazer e aprendizagem nas aulas para que se efetive o conhecimento da prática e da
teoria, é que este caderno pedagógico tem como objetivo desenvolver uma intervenção com os
alunos do 6ºano da Educação Básica do Colégio Estadual Helena Viana Sundin, no período da

tarde, para repensar a nossa prática e sair em busca de novas estratégias de ensino, sendo uma
delas, o uso de jogos matemáticos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HELANI DALUZ CUMIN JORDAO
Orientador: Roberto Cesar Betini - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: ENSINANDO ATRAVÉS DE JOGOS MATEMÁTICOS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Matemática, Jogos, Ensino, Aprendizagem, Jogos Matemáticos
Resumo: O presente estudo trata da importância dos jogos na construção do conhecimento,
como alternativa de ensino aprendizagem das operações básicas para alunos do sexto ano do
ensino fundamental do Colégio Estadual Ângela Sandri, no município de Almirante Tamandaré.
Entende-se que o ensino da matemática, pode acontecer de uma forma interessante e prazerosa.
Nessa perspectiva, o uso de metodologias lúdicas é importante, em especial os jogos
matemáticos, pois está diretamente ligado ao desenvolvimento do raciocínio lógico matemático,
contendo regras, instruções, operações, definições e deduções que contribuirão com a
organização do pensamento do aprendiz. Assim, a sua utilização como alternativa ou ferramenta
de aprendizagem favorecerá a disciplina de matemática e o processo de ensino aprendizagem,
uma vez que tem como objetivo melhorar o desempenho dos alunos e desenvolver o grau de
motivação e interesse dos educandos pela disciplina e consequente aprendizagem das operações
básicas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HELANI DALUZ CUMIN JORDAO
Orientador: Roberto Cesar Betini - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: ENSINANDO ATRAVÉS DE JOGOS MATEMÁTICOS
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Matemática, jogos, ensino, aprendizagem, professor, aluno
Resumo: O presente material didático pedagógico, apresentado na forma de unidade didática
trata da importância dos jogos na construção do conhecimento como alternativa de ensino
aprendizagem das operações básicas para alunos do sexto ano do ensino fundamental. Entende
que o ensino da matemática pode acontecer de uma forma interessante e prazerosa. Nessa
perspectiva, o uso de metodologias lúdicas é importante pois está diretamente ligada ao
desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, contendo regras, instruções, operações,
definições e deduções que contribuirão com a organização do pensamento do aprendiz. Assim a
utilização dos jogos matemáticos como alternativa ou ferramenta de aprendizagem favorecerá a
disciplina de matemática e o processo de ensino aprendizagem na escola, uma vez que tem como
objetivo melhorar o desempenho dos alunos e desenvolver o grau de motivação e interesse dos
educandos pela disciplina e consequente aprendizagem das operações básicas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HELENA MARIA PIANCA
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A Geometria por meio da Resolução de Problemas e da Prova em Fases
Tema: Concepção sobre a Matemática e as Práticas Avaliativas
Palavras-chave: Educação Matemática, Geometria, Resolução de Problemas, Avaliação, Prova
em Fases
Resumo: Este artigo apresenta um relato sobre a implementação de uma proposta de
Intervenção Didático- Pedagógica, realizada no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens
e Adultos - CEEBJA de Ivaiporã, com o objetivo de investigar por meio da Resolução de
Problemas e da Prova em Fases,as dificuldades de aprendizagem no conteúdo de Geometria,
utilizando questões das avaliações em larga escala, tais como: Prova Brasil, SAEB, SAEP. Após a
realização da 1ª Fase da Prova em Fases, iniciamos por meio da Resolução de Problemas, uma
proposta com conteúdos de Geometria para auxiliar os alunos nos conteúdos que apresentaram
dificuldades de aprendizagem. Nesta proposta foram utilizadas estratégias diversificadas na
resolução de situações problemas do seu cotidiano, tarefas utilizando o Software GeoGebra, a
lousa digital e outros recursos didáticos pedagógicos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HELENA MARIA PIANCA
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Geometria por meio da Resolução de Problemas e da Prova em Fases
Tema: Concepção sobre a Matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Educação Matemática, Geometria, Resolução de Problemas, Avaliação, Prova
em Fases,
Resumo: A presente Proposta de Intervenção Pedagógica, será aplicada no Centro Estadual de
Educação Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA de Ivaiporã, a qual será desenvolvida com os
alunos do Ensino Médio da Educação Básica, com objetivo de investigar por meio da Resolução
de Problemas e da Prova em Fases a defasagem de aprendizagem no conteúdo de Geometria,
utilizando questões das avaliações em larga escala, tais como: Prova Brasil, SAEB, SAEP. Após a
análise das tarefas realizadas pelos alunos na avaliação, iniciaremos por meio da Resolução de
Problemas, os conteúdos de Geometria que os alunos apresentaram dificuldades. Nesta proposta
serão utilizadas estratégias diversificadas na resolução de situações problemas do seu cotidiano,
tarefas utilizando o Software GeoGebra, a lousa digital e outros recursos didáticos pedagógicos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HELENICE FERNANDES SEARA
Orientador: Luiz Claudio Pereira - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Proposta de Avaliação Diagnóstica para o Programa Sala de Apoio à Aprendizagem

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Programa Sala de Apoio à Aprendizagem, Avaliação Diagnóstica, Atividades
Avaliativas
Resumo: As turmas de 6º Ano do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual do Paraná
recebem alunos de diferentes escolas municipais, formando turmas bastante heterogêneas
quanto ao nível de conhecimento escolar. Objetivando sanar as dificuldades de aprendizagem de
alunos que frequentam essa série, em Matemática e Língua Portuguesa, a Secretaria de Estado
da Educação (SEED-PR) oferece o programa Sala de Apoio à Aprendizagem - SAA, desenvolvido
no contraturno, cuja metodologia visa às atividades que propiciem a superação dessas
dificuldades na compreensão e aplicação de conteúdos das disciplinas contempladas. São
apenas 20 vagas e todas devem ser preenchidas assim que o programa se inicia. Portanto, é
urgente a necessidade de diagnosticar o conhecimento que o aluno tem sobre os conteúdos
básicos para acompanhar o 6º Ano do Ensino Fundamental, assegurando-lhe um melhor
aproveitamento do ano escolar que se inicia e encaminhá-lo, se necessário, ao programa SAA.
Para agilizar esse diagnóstico, elaboramos 57 atividades avaliativas de Matemática, baseadas na
Ficha de Encaminhamento do programa, capazes de verificar as dificuldades dos alunos para que
os mesmos sejam encaminhados ao programa tão logo se inicie o ano letivo, juntamente com a
análise das possíveis respostas para auxílio ao professor avaliador. Essa avaliação diagnóstica foi
aplicada em turmas de 6º Ano durante alguns meses para a verificação da sua eficiência. As
respostas dos alunos foram compiladas e analisadas quanto ao nível de conhecimento sobre a
matemática das séries iniciais e, entre elas, destacamos o desempenho de quatro alunos para a
verificação da eficiência da proposta. Ao final, concluímos que as atividades propostas atendem
aos objetivos, diagnosticando os conhecimentos matemáticos dos alunos ou a falta deles.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HELENICE FERNANDES SEARA
Orientador: Luiz Claudio Pereira - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Programa Sala de Apoio à Aprendizagem: Avaliação Diagnóstica em Matemática
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática, Programa Sala de Apoio à Aprendizagem, Atividades Avaliativas
Resumo: A Secretaria de Estado da Educação (SEED) oferece o programa Sala de Apoio à
Aprendizagem - SAA, cujo objetivo é sanar as dificuldades de aprendizagem de alunos que
frequentam o 6º Ano do Ensino Fundamental, conforme a necessidade verificada pelos
professores regentes de Matemática (e Língua Portuguesa), logo no início do ano escolar. O
professor de Matemática deve diagnosticar as dificuldades do aluno referentes aos conteúdos
considerados básicos para acompanhar o 6º ano a fim de encaminhá-lo ao Programa. O grande
entrave do professor regente de Matemática está em agilizar esse processo, de forma a
encaminhar o aluno o mais rapidamente possível para o SAA. Para contribuir com esse professor,
nosso objetivo é a aplicação de atividades avaliativas pré-elaboradas, que permitam identificar as
dificuldades de cada aluno e encaminhá-lo em menor tempo possível ao SAA, com um
diagnóstico fidedigno para que esse aluno receba a atenção adequada do professor responsável
pelo programa. A metodologia consiste em aplicar as atividades, orientadas por temas (segundo a
Ficha de Encaminhamento elaborada pela SEED), analisar as respostas do aluno e verificar a
necessidade ou não de direcioná-lo ao programa. Juntamente com as questões, estão
orientações para o professor de Matemática realizar essa análise de forma consciente e
fundamentada.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HILDA BORKOSKI
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DA MATEMÁTICA
FINANCEIRA: Endividamento da população
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática Financeira, Endividamento, Ensino da Matemática,
Resumo: Atualmente no ambiente escolar encontramos uma grande gama de coisas que a
escola deve fazer para que esteja mais próxima das crianças, adolescentes e jovens do século
XXI. Encontramos essas tendências nas diretrizes curriculares, no acesso à informática, na
utilização de multimeios pelos professores e também na Educação Financeira. Este trabalho
pretende levantar a problemática da Educação Financeira com os alunos, levá-los à reflexão e
posteriormente desenvolver atividades que os conscientize da importância em ter uma vida
financeira saudável. Além disto a temática nos leva a um aprofundamento e possíveis correções
referentes ao ensino da matemática formal.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HILDA BORKOSKI
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Endividamento da População
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática Financeira, Endividamento, Ensino da Matemática
Resumo: Esta produção caracteriza-se como uma unidade didática. Diante da situação atual em
que boa parte da sociedade se encontra conduzida, estimulada ao consumo, muito mais pelo
status do que pela real necessidade, é preciso abordar o tema "Endividamento da população",
despertando nos alunos o conhecimento e a percepção das questões financeiras pertinentes ao
seu equilíbrio financeiro. Como objetivo está unidade tem: educar o aluno para que fique apto a
decidir, organizar e saber manipular suas próprias finanças, tornando-se assim um cidadão
responsável e consciente de suas atitudes financeiras. Compõem-se de metodologia diferenciada
para a sua implementação: palestras, simulação, passeio pelo bairro, maquete e uma exposição
de todo este trabalho.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HILDA TIEMI HIRAOKA YAMAMOTO
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O jogo como estratégia metodológica no ensino da matemática envolvendo os números
inteiros
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números inteiros, Jogos matemáticos, Estratégia metodológica,

Resumo: Este artigo apresenta o relato das atividades realizadas na intervenção didáticopedagógica com alunos do 7º ano do Colégio Estadual do Campo Dr. Tancredo Neves, do
município de Assis Chateaubriand/PR, durante a participação no Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE. O objetivo foi experimentar a importância dos jogos como estratégia
metodológica no ensino da matemática, envolvendo as operações de adição e subtração com
números inteiros. Os resultados mostram que os jogos possibilitam que a aprendizagem aconteça
de forma mais natural, envolvendo o aluno com a atividade desenvolvida em jogo, e ele transfere
essa aprendizagem para a resolução de problemas envolvendo o mesmo conteúdo, mostrando
com isso que houve elaboração dos conceitos envolvidos e melhora do relacionamento do grupo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: HILDA TIEMI HIRAOKA YAMAMOTO
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O jogo como estratégia metodológica no ensino da matemática envolvendo os números
inteiros
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números inteiros, Jogos matemáticos, Estratégia metodológica,
Resumo: A Unidade Didática tem como tema os jogos numa perspectiva metodológica,
envolvendo o conteúdo de adição e subtração dos números inteiros. Composta por jogos a serem
desenvolvidos com alunos do 7º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual do Campo Dr.
Tancredo Neves, no município de Assis Chateaubriand. Esta forma de encaminhamento
metodológico tem como finalidade discutir e refletir sobre o uso de atividades lúdicas como
alternativa metodológica no ensino de matemática, bem como aplicar atividades lúdicas
promovendo uma discussão sobre a possibilidade de construção do conhecimento matemático.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IARA PICCININ
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O Uso do Tangram no Ensino de Frações
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Tangram, Equivalência de Frações, Raciocínio Lógico
Resumo: Este trabalho buscou investigar a importância do jogo didático tangram no processo de
aprendizagem do conteúdo matemático de frações, através de um estudo de caso com 25 alunos
de uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual da cidade de Pato
Branco-PR. Esse estudo foi desenvolvido em três etapas distintas, a primeira etapa, consistiu da
aplicação de um questionário semiestruturado a respeito do conhecimento prévio dos estudantes
sobre o tangram e questões envolvendo o uso de frações (pré-teste), seguido de uma observação
direta sobre o desempenho dos estudantes nessa fase. Na segunda etapa, foi apresentado
efetivamente o material manipulável - tangram, como ferramenta didática, explorando suas
potencialidades. Por fim, na terceira etapa, aplicou-se o mesmo questionário empregado
inicialmente com a exclusão da questão sobre o conhecimento do tangram (pós-teste), sendo
permitido, então, o uso do material manipulável durante a resolução. A observação direta do
desempenho dos estudantes na resolução das questões também ocorreu nessa fase. Através

desta pesquisa verificou-se que os resultados obtidos mediante os instrumentos de avaliação
utilizados - observação, pré e pós teste - mostraram que quando utilizado o material manipulável
(tangram) na resolução de situações-problema envolvendo o conteúdo frações, ocorreram
melhorias significativas no percentual de acertos. Constatou-se, também, no decorrer da
aplicação do pós-teste, com a utilização do material manipulável que os alunos responderam as
questões com maior rapidez e facilidade quando comparado à resolução do préteste.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IARA PICCININ
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: TANGRAM: Material Didático para o Ensino da Equivalência de Frações
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Tangram, Equivalência de Frações, Raciocínio lógico
Resumo: A proposta desta Unidade Didática é utilizar o Tangram como recurso didáticopedagógico nas aulas de Matemática, para desenvolver o raciocínio lógico, concentração e a
compreensão de equivalência de frações. Isso será realizado com o manuseio das peças do
Tangram, onde os educandos trabalharão com formas geométricas e relacionarão a equivalência
de frações para poder identificá-las no seu dia-a-dia extra-escolar.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IDALCI DE AZEREDO COUTINHO
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Razões trigonométricas no triângulo retângulo com uso do software Geogebra
Tema: Pesquisa em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino da Matemática, Ensino Fundamental, Tecnologia da Informação e
Comunicação, Geogebra,
Resumo: Este artigo apresenta 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), intitulado "Razões trigonométricas no triângulo retângulo
com uso do software Geogebra". O projeto foi aplicado no Colégio Estadual Avelino Antônio Vieira
- EFMN, na cidade de Curitiba - PR, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental no primeiro
semestre de 2015. Muitos pesquisadores apontam o uso de tecnologias como uma forma de
dinamizar os conteúdos e potencializar o processo pedagógico. Além disso, a tecnologia faz parte
da sociedade e não tem como formar um cidadão sem inseri-lo no meio tecnológico. Neste
sentido, esta pesquisa de natureza qualitativa observou o potencial do software Geogebra como
estratégia de ensino para o desenvolvimento de atividades interativas, realizadas no Laboratório
de Informática Paraná Digital (PRD). A escolha deste software se deu por ele estar disponível no
PRD. Concluiu-se que essa estratégia se mostrou eficiente quanto ao aprendizado dos alunos,
proporcionando a concretização do objetivo principal deste trabalho, que foi identificar se a
utilização do software Geogebra contribui para a construção do conhecimento no ensino das
razões trigonométricas no triângulo retângulo, no sentido apontado pelas Diretrizes Curriculares
do Estado do Paraná - Matemática. Esta constatação se baseou na análise dos depoimentos dos
alunos e também por suas intervenções em relação ao conteúdo durante o desenvolvimento das
atividades.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IDALCI DE AZEREDO COUTINHO
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: SOFTWARE GEOGEBRA: RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO
RETÂNGULO
Tema: Pesquisa em Educação Matemática
Palavras-chave: Razões Trigonométricas, Triângulo Retângulo, Tecnologia, Geogebra
Resumo: Esta proposta busca promover o aprimoramento no processo de ensino da Matemática.
Será desenvolvido com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Avelino
Antonio Vieira, em Curitiba no Estado do Paraná, uma unidade didática que aborda conceitos de
Geometria e Trigonometria utilizando o software de geometria dinâmica Geogebra, como forma de
auxiliar o professor de matemática na construção do conhecimento. Este software favorece uma
postura investigativa, possibilitando uma concepção da matemática diferente da normalmente
vista no dia a dia escolar, sem o uso dessa tecnologia.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ILMA ANICETO
Orientador: TANIA MARLI ROCHA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Artigo
Título: Por que a letra na matemática me deixa confuso (a)?
Tema: Tendências Meodológicas em Educação Matemática - Investigações Matemáticas.
Palavras-chave: Investigação Matemática, Ensino Exploratório, Pensamento Aritmético,
Pensamento Algébrico,
Resumo: Nesse artigo apresentamos resultados de um estudo realizado no contexto do
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, a partir de um trabalho pedagógico na
perspectiva da Investigação Matemática, com alunos de sexto ano do Ensino Fundamental, com
tarefas exploratórias, potenciais para estimular o desenvolvimento do pensamento algébrico. O
objetivo desse estudo foi investigar o potencial das práticas de ensino exploratório e da
investigação matemática, como perspectivas metodológicas para promover a compreensão dos
conceitos aritméticos, de modo articulado ao desenvolvimento do pensamento algébrico dos
alunos. O trabalho foi organizado de acordo com Material Didático Pedagógico, que contempla
com tarefas de natureza investigativa e exploratória, elaboradas e organizadas com a intenção de
explorar os conceitos aritméticos e as ideias da álgebra por meio da linguagem natural, e inserir
gradativamente a simbologia algébrica. Nesse estudo foi possível perceber o desenvolvimento
dos alunos quanto à capacidade de elaborar conjecturas, de expor e discutir suas dúvidas, assim
como o desenvolvimento do pensamento algébrico pelos alunos. Identificamos ainda alguns
obstáculos nessa dinâmica de trabalho, como: pouco tempo das aulas e o elevado número de
alunos em sala que dificulta o atendimento que o professor precisa oferecer aos alunos
individualmente. A implementação desse trabalho identificamos mudanças nos alunos, em sua
relação com colegas e com o professor, na cultura de sala de aula, e, sobretudo, na visão do
professor enquanto mediador de aprendizagens nas aulas de Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ILMA ANICETO
Orientador: TANIA MARLI ROCHA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Por que a letra na matemática me deixa confuso (a)?
Tema: Tendências Meodológicas em Educação Matemática - Investigações Matemáticas.
Palavras-chave: Álgebra, Ensino Exploratório, Linguagem Algébrica,
Resumo: Tradicionalmente, o ensino de Álgebra nas escolas consiste em apresentar aos alunos
uma linguagem simbólica e um conjunto de regras para manipular expressões em que alguns
números são substituídos por letras. Nos últimos anos, porém, defende-se que é necessário
pensar outras formas de abordar esse conteúdo, que permitam aos alunos uma aprendizagem
significativa desse conteúdo. Nesse trabalho apresentamos uma proposta de ensino para a
introdução da álgebra no 6º ano do Ensino Fundamental, na perspectiva do Ensino Exploratório, a
partir de tarefas que articulam a aritmética e a generalização através da linguagem natural,
linguagem sincopada e linguagem simbólica. As tarefas do material didático foram elaboradas e
organizadas com a intenção de articular aritmética e a generalização através da linguagem
natural, linguagem sincopada e gradativamente inserir a simbologia algébrica. Dessa forma,
espera-se que a passagem da linguagem numérica para a linguagem algébrica aconteça de
maneira articulada.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IRAILDE ANTONIA MORETTI BELTRAME
Orientador: Valter Soares de Camargo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: A matemática na cultura da mandioca: associação entre teoria e prática
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: ETNOMATEMÁTICA, MODELAGEM MATEMÁTICA, MANDIOCA
Resumo: O processo de ensino aprendizagem nas escolas sempre encontrou algumas
dificuldades, não sendo diferente na área da matemática, onde foi criada uma cultura de aversão
por causa da dificuldade de envolvimento com os números e sua aplicabilidade na vida cotidiana.
Essa dificuldade de aprender matemática também vem sendo constatada em alguns alunos do
Ensino Fundamental da Escola Estadual do Campo de Mandiocaba. Muitos desses alunos
estudam e trabalham na área rural com o plantio e cultivo da mandioca, assim como seus pais, e
não conseguem identificar a importância da matemática em seus afazeres. Com a perspectiva de
melhorar a aprendizagem de matemática desses alunos, o presente projeto orienta-se sob o olhar
da Etnomatemática e Modelagem Matemática, analisando situações do dia a dia, no ambiente do
trabalho, usando uma "matemática popular". Tem como objetivo motivar os alunos a identificar as
relações entre a matemática em sala de aula e suas atividades diárias, aproximando a
matemática à prática e ao cultivo da mandioca.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IRAILDE ANTONIA MORETTI BELTRAME
Orientador: Valter Soares de Camargo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A matemática na cultura da mandioca: associação entre teoria e prática na vida de
estudantes de 8° e 9° ano da Escola Estadual do Campo de Mandiocaba, do distrito de
Mandiocaba, Paranavaí/PR
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Etnomatemática, Modelagem Matemática, Mandioca
Resumo: A Unidade Didática será desenvolvida durante as aulas de Matemática nas turmas de
8º ano e 9º ano, da Escola Estadual do Campo de Mandiocaba-EF, Paranavaí, PR. Com a
perspectiva de melhorar a aprendizagem em matemática desses alunos, a Unidade Didática está
orientada sob o olhar da Etnomatemática e Modelagem Matemática, analisando situações do dia
a dia, no ambiente do trabalho, onde é usada uma "matemática popular". Tem como objetivo
motivar os alunos a identificar as relações entre a matemática em sala de aula e suas atividades
diárias, aproximando a matemática acadêmica à prática e ao cultivo da mandioca.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ISAQUE EUGENIO DE MELO
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Cálculo de Volumes nos Sólidos Geométricos: Trabalhando com o Cotidiano do Educando
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola.
Palavras-chave: Geometria, Sólidos Geométricos, Volume, Cotidiano,
Resumo: Este artigo apresenta os resultados e reflexões acerca do projeto "Cálculo de Volume
nos Sólidos Geométricos: Trabalhando com o Cotidiano do Educando" que através de exercícios
teóricos e práticos, trabalhou a Geometria visando à compreensão e realização de cálculos
matemáticos, e ainda relacionou a teoria da Geometria nos cálculos de áreas e volumes nos
objetos presentes no dia a dia de forma que os alunos pudessem compreender a importância e as
contribuições da Matemática para o progresso da sociedade. O projeto foi desenvolvido no
Colégio Estadual Professora Carmelita de Souza Dias, na cidade de Foz do Iguaçu no Estado do
Paraná, com alunos do 3º ano do Ensino Médio. Pudemos perceber que quando a abordagem é
feita de uma forma concreta e diretamente relacionada com o dia a dia dos alunos, a aceitação e
o aprendizado se tornam mais fáceis e visivelmente mais prazerosos para o educando. Por isso,
buscamos abordar a temática de uma forma prática e interativa, onde o contato direto e a
observação das diferentes formas, como paralelepípedos, prismas e cilindros aguçaram a
curiosidade e a busca de respostas por parte dos alunos. As atividades práticas mostraram-se
excelentes fontes de interatividade e de compreensão por parte dos educandos e uma grande
ferramenta de ação e de facilitação para o trabalho do educador.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ISAQUE EUGENIO DE MELO
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Cálculo de Volume nos Sólidos Geométricos: Trabalhando com o cotidiano do Educando
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola.
Palavras-chave: Geometria, Volume, Matemática Contextualizada,
Resumo: O presente projeto "Cálculo de Volume nos Sólidos Geométricos: Trabalhando com o
Cotidiano do Educando" se propõe a contextualizar o ensino de sólidos geométricos de forma que
o aluno seja capaz de fazer conexões e inter-relações entre o conteúdo de sala de aula e o seu
cotidiano através do cálculo de volumes. O principal objetivo é despertar o interesse do aluno pelo
estudo da matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ITAMAR SUKOW
Orientador: FELIX PEDRO QUISPE GOMEZ - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Prospecção de Raízes Complexas de Equações Polinomiais de Coeficientes Complexos
Tema: Curriculo de Matemática
Palavras-chave: Complexos,raízes,forma polar,unidade imaginária,equações polinomiais,
Resumo: O projeto tem o proposito de explanar sobre situações de prospecção de raízes
complexas em equações polinomiais de grau n com coeficientes complexos não reais. Nesse
caso teremos sempre raízes complexas em duplicata (raiz complexa e seu conjugado) sim ou
não? Para se atingir esse objetivo, primeiro se faz necessário revisar certos conceitos de números
complexos, relembrar propriedades e operações dos números complexos e trabalhar com
equações binômias, trinômias,... etc. A partir dessa fundamentação teórica a apresentação de
algumas aplicações práticas desse conjunto numérico.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ITAMAR SUKOW
Orientador: FELIX PEDRO QUISPE GOMEZ - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Prospecção de Raízes Complexas de Equações Polinomiais de Coeficientes Complexos
Tema: Curriculo de Matemática
Palavras-chave: Complexos,raízes,forma polar,unidade imaginária,equações polinomiais,
Resumo: O projeto tem o proposito de explanar sobre situações de prospecção de raízes
complexas em equações polinomiais de grau n com coeficientes complexos não reais. Nesse
caso teremos sempre raízes complexas em duplicata (raiz complexa e seu conjugado) sim ou
não? Para se atingir esse objetivo, primeiro se faz necessário revisar certos conceitos de números
complexos, relembrar propriedades e operações dos números complexos e trabalhar com
equações binômias, trinômias,... etc. A partir dessa fundamentação teórica a apresentação de
algumas aplicações práticas desse conjunto numérico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IVANA DURAN SANCHES
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Prova em Fases como um recurso para aprendizagem.
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas.
Palavras-chave: : Educação Matemática, Resolução de Problemas, Prova em fases, Tarefas,
Resumo: Este trabalho apresenta o relato da aplicação de uma proposta de intervenção com a
finalidade de analisar, investigar e discutir uma das práticas avaliativas em Educação Matemática:
a Prova em Fases. Por meio desse instrumento de avaliação espera-se que a aprendizagem seja
oportunidade para reflexão, para reorientar a prática docente e discente. Nesta Unidade Didática
o objetivo foi de colocar em prática uma estratégia avaliativa Prova em Fases em consonância
com a resolução de tarefas na perspectiva da Resolução de Problemas. A partir desse estudo
pretende-se, também, abordar aspectos do uso números inteiros positivos e negativos em tarefas
de matemática relacionadas ao cotidiano dos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IVANA DURAN SANCHES
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: PROVA EM FASES COMO UM RECURSO PARA APRENDIZAGEM
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas.
Palavras-chave: Prática avaliativa, avaliação, alunos, ensino-aprendizagem,
Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de intervenção com a finalidade de analisar,
investigar e discutir uma das práticas avaliativas em Educação Matemática: a Prova em Fases.
Por meio desse instrumento de avaliação espera-se que a aprendizagem seja oportunidade para
reflexão, para reorientar a prática docente e discente. Nesta Unidade Didática o objetivo é colocar
em prática uma estratégia avaliativa Prova em Fases em consonância com a perspectiva da
Resolução de Problemas. A partir desse estudo pretende-se, também, abordar aspectos do uso
números inteiros positivos e negativos em situações práticas, relacionadas ao cotidiano dos
alunos e à matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IVANETE SILVA DOS SANTOS ONO
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: A MÍDIA TECNOLÓGICA NA MATEMÁTICA: UMA ABORDAGEM NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES.
Tema: Tendências Metodológicas na Educação Matemática: A mídia tecnológica na matemática e
a formação de professores.
Palavras-chave: Mídias Tecnológicas, Professor, Matemática, Ensino, Aprendizagem
Resumo: As mídias tecnológicas chegam às salas de aulas na tentativa de auxiliar a prática de

professores e alunos, dessa forma, o objetivo deste artigo é apresentar as considerações dos
professores de Matemática de uma escola do norte do Paraná sobre a aplicação de um material
didático referente ao aporte teórico da utilização das mídias tecnológicas como instrumento de
apoio no ensino e a aprendizagem. A metodologia adotada foi a pesquisa de caráter qualitativa,
com base nas interpretações, reflexões e considerações dos professores acerca da temática. A
pesquisa demonstrou que a mídia tecnológica pode auxiliar na transformação do ensino da
Matemática, uma vez que os alunos tendem a se interessar pelos conteúdos ministrados,
tornando-se mais criativos e críticos, constatou-se a importância das mídias tecnológicas na
educação, sua incorporação para a compreensão dos conteúdos de Matemática, além da
adequação da prática docente para o uso das tecnologias e a qualificação profissional para o uso
das mídias na educação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IVANETE SILVA DOS SANTOS ONO
Orientador: Joao Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A MÍDIA TECNOLÓGICA NA MATEMÁTICA: UMA ABORDAGEM NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES.
Tema: Tendências Metodológicas na Educação Matemática: A mídia tecnológica na matemática e
a formação de professores.
Palavras-chave: Educação Matemática, Mídia Tecnológica, Formação de Professores,
Resumo: A Unidade Didática intitulada "A Mídia Tecnológica na Matemática: Uma abordagem na
formação de professores" foi aplicada com os professores de Matemática do Colégio Estadual
Jerônimo Farias Martins - E. F. M. no município de Santa Cecília do Pavão, Núcleo Regional de
Educação de Cornélio Procópio. Esta pesquisa teve como abordagem metodológica a pesquisa
qualitativa, na modalidade pesquisa-ação. Este material foi composto por textos que abordaram
temas do cotidiano escolar e possibilidades do uso das Mídias Tecnológicas para auxiliar o
processo de ensino e aprendizagem da Matemática. A elaboração desta Unidade Didática teve
como finalidade demonstrar por meio de uma fundamentação teórica de que forma estão sendo
utilizados as mídias tecnológicas como suporte ao apoio pedagógico na formação de professores
de Matemática, pois as mídias, como recurso metodológico, podem promover a maximização da
aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IVETE ROSALINA RAYMUNDO
Orientador: Daniela Maria Grande Vicente - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Um Estudo Teórico e Prático Das Quatro Operações Básicas Da Matemática Elementar no
Conjunto Dos Números Racionais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Operações básicas, Modelagem Matemática, Números racionais
Resumo: Este artigo é resultado de um trabalho prático desenvolvido na 4ª série do curso de
formação de docentes, na disciplina de Matemática, que teve por finalidade retomar o estudo das
quatro operações básicas da Matemática elementar no conjunto dos números racionais de forma
significativa e efetiva. Esse trabalho buscou na Modelagem Matemática uma metodologia de

ensino para a organização e aplicação das atividades, possibilitando a esses alunos mais um
contato com os conteúdos, sanando as dúvidas, objetivando o domínio dos mesmos, visando o
ensino de qualidade. Essa proposta é decorrente dos estudos realizados no PDE- 2014, com
proposição de desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuíssem com a melhoria do
ensino em nossas escolas de atuação. A partir da aplicação das ações, percebeu-se nitidamente,
que as mesmas foram essenciais para amenizar tais dificuldades, instrumentalizando os futuros
educadores à prática docente com as atividades propostas, despertando nos alunos maior
interesse na aquisição do conhecimento e autonomia para o ensino-aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IVETE ROSALINA RAYMUNDO
Orientador: Daniela Maria Grande Vicente - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Um Estudo Teórico e Prático Das Quatro Operações Básicas Da Matemática Elementar no
Conjunto Dos Números Racionais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Operações básicas, modelagem matemática, números racionais,
Resumo: Esta Unidade Didática apresenta uma proposta de trabalho sistematizada visando
retomar, bem como, explorar as Quatro Operações Básicas da Matemática no Conjunto dos
Números Racionais. Essa proposta foi planejada para os alunos da 4ª série do Curso de
Formação de Docentes do Colégio Estadual Guilherme de Almeida Ensino Médio e Normal, do
Município e Santa Izabel do Oeste -PR, pertencente ao Núcleo Regional de Francisco Beltrão,
visando sanar as dificuldades e instrumentalizar os futuros educadores para a prática docente. A
intenção em propiciar a esses alunos essa oportunidade de estudo é por sabermos, pela nossa
experiência em sala de aula, que muitas vezes os alunos do Curso de Formação de Docentes,
não dominam as operações básicas da Matemática no Conjunto dos Números Racionais,
consequentemente têm dificuldade de ensinar tais conteúdos quando docentes. Dessa forma,
realizar um ensino de forma significativa e ao mesmo tempo proporcionar uma metodologia que
permita a apropriação de conceitos e sua aplicação prática é fundamental. Nesse sentido,
propomos o desenvolvimento dessa Unidade Didática, na qual faremos uso da Modelagem
Matemática como metodologia na organização e aplicação das atividades.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IVONEIDE APARECIDA DE AZEVEDO
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: ESTATÍSTICA BÁSICA COMO POSSIBILIDADE DE LETRAMENTO MATEMÁTICO
Tema: Pesquisa em educação
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Estatística Básica, Leitura-Interpretação,
Gráficos-Tabelas, Letramento Matemático,
Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal apresentar alguns dos resultados obtidos
através da implementação da nossa Produção Didático-Pedagógica aplicada à uma turma de
Matemática do Ensino Fundamental, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), no
Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA), de Assis
Chateaubriand/PR. Nele, abordaremos os desafios e os avanços que permearam todo o processo

de aplicação das atividades, bem como alguns outros fatores, como a indisciplina e as
dificuldades de aprendizagem dos estudantes, que influenciaram de forma direta ou indireta no
processo de ensino e aprendizagem. Também, faremos uma breve análise da colaboração dos
professores acerca da temática abordada e que participaram do Grupo de Trabalho em Rede
(GTR) a fim de verificar se a referida produção Didático-Pedagógica assim elaborada, com
atividades de Estatística Básica, como leitura, interpretação, construção de gráficos e tabelas,
colabora para o letramento matemático dos estudantes da EJA.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: IVONEIDE APARECIDA DE AZEVEDO
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Estatística como uma possibilidade do letramento dos alunos do CEEBJA
Tema: Pesquisa em educação
Palavras-chave: Letramento Matemático, Gráficos-Tabelas, Textos-Imagens, Estatística, EJA,
Resumo: A leitura e a interpretação estão presentes em todos os níveis escolares e são
condicionantes imprescindíveis para a consolidação do conhecimento nas diversas áreas do
saber. No caso específico da Matemática, o conteúdo estruturante de Tratamento da Informação
contribui para o desenvolvimento de uma leitura crítica dos fatos ocorridos na sociedade pois,
utiliza conteúdos específicos da Matemática para analisar, interpretar e resolver problemas.
Dentro desta perspectiva, ocorre o desenvolvimento do letramento matemático, que se configura
na capacidade de processar informações escritas, verbais e numéricas que podem estar inseridas
em diferentes gêneros textuais, como imagens, gráficos, tabelas e textos. Neste sentido, esta
produção didática objetiva associar o conteúdo estruturante de Tratamento da Informação, bem
como outros conteúdos da disciplina de Matemática, com atividades relacionadas a leitura e
interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas, com assuntos relacionados ao cotidiano dos
alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA - possibilitando a eles ampliar o significado do que
aprendem e assim enfrentar melhor as circunstâncias do seu dia a dia.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JANAINA SENHORINI CLARO
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O JOGO MISTO COMO ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE GEOMETRIA EM SEXTOS
ANOS: UMA EXPERIÊNCIA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: jogos, resolução de problemas, educação matemática
Resumo: O presente artigo traz os resultados dos estudos realizados durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, um programa de formação continuada
promovido pelo governo do Estado do Paraná. Como parte do programa, elaboramos um material
que apresenta uma proposta utilizando a construção e a manipulação de jogos contemplando o
ensino de conteúdos de Geometria para o sexto ano do Ensino Fundamental. Implementamos a
proposta e, a partir dos dados coletados nesta implementação, obtivemos resultados que
confirmam nossas expectativas face aos estudos que realizamos referente a literatura que trata
da utilização de jogos e de materiais manipuláveis para esta fase escolar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JANAINA SENHORINI CLARO
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Os jogos e a Resolução de Problemas como estratégias para o ensino da Geometria e
Operações Matemáticas para o 6º ano.
Tema: Unidade Didática- tendências metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Resolução de Problemas, Educação matemática,
Resumo: Nesta Unidade Didática optamos por trazer a construção e a utilização de jogos para o
Ensino da Geometria por meio da Resolução de Problemas com a intenção de estimular o
pensamento lógico matemático além de abordar elementos básicos da Geometria e conceitos
matemáticos necessários a essa fase da vida escolar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JANDRA MARA SCOLARI
Orientador: Luiz Claudio Pereira - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Atividades de matemática financeira para alunos da EJA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação, Jovens e Adultos, Matemática Financeira
Resumo: O projeto propõe uma intervenção pedagógica com alunos da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) no CEEBJA Ulysses Guimarães, da cidade de Colombo, Paraná. A proposta tem
como finalidade contribuir para uma melhor compreensão dos alunos sobre conhecimentos de
Matemática Financeira e o desenvolvimento da capacidade dos mesmos na resolução de
problemas, de raciocínio, de análise crítica e aplicação dos conhecimentos adquiridos no
cotidiano. No desenvolvimento deste projeto foram realizadas as seguintes ações: Aplicação de
um questionário a fim de verificar o conhecimento dos alunos a respeito de Matemática
Financeira, bem como o reconhecimento referente à importância da matemática no cotidiano;
exibição do vídeo "Matemática nas finanças" visando incentivar os alunos e fornecer um
panorama sobre a Matemática Financeira; abordagem com explicação oral sobre Matemática
Financeira; problemas realistas inspirados em textos de jornais com exemplos de compras à vista,
a prazo e cálculo de inflação; construção de planilhas eletrônicas para cálculos de sistemas de
amortização. O projeto foi encerrado com a reaplicação do questionário inicial e uma análise
comparativa com os resultados da primeira aplicação. Espera-se que esta proposta contribua para
a formação financeira do aluno, proporcionando condições para que ele possa agir como cidadão
consciente e crítico dos seus direitos e deveres no contexto social no qual vive.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JANDRA MARA SCOLARI
Orientador: Luiz Claudio Pereira - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Atividades de matemática financeira para alunos da EJA

Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação, Jovens e Adultos, Matemática Financeira,
Resumo: O presente projeto lida com a elaboração de atividades, relacionadas à Matemática
Financeira, para uma intervenção pedagógica na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do
CEEBJA Ulysses Guimarães em Colombo/PR. A finalidade é contribuir para a melhoria na
compreensão de temas da área mencionada, desenvolver a capacidade de resolver problemas,
de raciocinar de modo articulado, de analisar criteriosamente uma situação e aplicar os
conhecimentos adquiridos em suas vivências. Na fase de execução do projeto serão
desenvolvidas as seguintes atividades: (a) aplicação de um questionário diagnóstico sobre os
saberes dos estudantes a respeito do assunto; (b) exibição do vídeo "Matemática nas finanças"
como forma de incentivo e ponto de partida para as tarefas subsequentes; (c) propositura de
problemas inspirados em textos de jornais, revistas e experiências de vida dos próprios
estudantes; (d) resolução de problemas com o uso de planilhas eletrônicas, construídas pelos
estudantes nos computadores do laboratório de informática; (e) reaplicação do questionário
diagnóstico. Ao longo da execução do projeto serão realizados testes avaliativos. Todo o material
elaborado e os resultados obtidos serão organizados e apresentados posteriormente na forma de
artigo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JANICE APARECIDA PARCIANELLO
Orientador: Raquel Lehrer - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: METODOLOGIAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA FINANCEIRA
NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ABORDAGEM PRÁTICA
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Educação, Matemática Financeira, Cidadania, Formação de Professores,
Resumo: Este artigo é parte integrante das ações de formação continuada, desenvolvidas
durante o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/2014, da Secretaria Estadual de
Educação do Estado do Paraná (SEED/PR). Nele apresentaram-se algumas alternativas
metodológicas para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática Financeira na Educação
Básica, através de um curso de formação de professores no Núcleo de Educação de Dois
Vizinhos/PR, com o objetivo de desenvolver diferentes alternativas para o ensino dessa parte da
Matemática. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, seguida de análise e construção
de atividades práticas para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática Financeira,
culminando na elaboração de um portfólio de atividades elaborado pelos professores cursistas e
socializado entre eles. É consenso entre educadores a essencialidade dos conteúdos de
Matemática Financeira para a vida dos educandos, porém, a maioria deixa de efetivamente
trabalhá-los, muitas vezes por falta de formação específica, outras por considerá-lo de menor
importância frente a um currículo tão vasto a ser trabalhado em tão pouco tempo, necessitando,
portanto, um novo olhar acerca desses conteúdos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JANICE APARECIDA PARCIANELLO
Orientador: Raquel Lehrer - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: METODOLOGIAS PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA FINANCEIRA
NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA ABORDAGEM PRÁTICA
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Matemática Financeira, Formação de Professores, Cidadania,
Resumo: O Material ora apresentado, consiste numa unidade didática planejada para a
realização da intervenção pedagógica junto aos professores de Matemática, da Educação Básica,
do Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos/PR. Basicamente, trata-se de breve análise
exploratória de conceitos, procedimentos e práticas pedagógicas que podem ser utilizadas pelos
professores em suas aulas, concretizada por meio de um curso de capacitação desses
profissionais. Pretende, ainda, a confecção de um portfólio de atividades práticas, o qual poderá
servir de embasamento para a prática pedagógica dos docentes participantes do curso, bem
como, dos demais interessados, uma vez que o mesmo ficará a disposição de todos os
profissionais da educação do referido NRE e, também, de forma virtual na realização do Grupo de
Trabalho em Rede - GTR.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JANICE LESSA MONCAO
Orientador: Regina Luzia Corio de Buriasco - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Avaliação em Matemática na Eja:Prova em fases
Tema: Currículo de Matemática
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem,Prova em fases,Educação Matematica,Eja
Resumo: Este trabalho apresenta uma experiência da utilização de uma Prova em Fases
realizada com alunos do Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos Herbert de
Souza. A Prova em Fases foi utilizada como um recurso para a recuperação de estudos e para
regulação da aprendizagem tendo como base a abordagem da Educação Matemática Realística
que toma a avaliação como prática de investigação e oportunidade de aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JANICE LESSA MONCAO
Orientador: Regina Luzia Corio de Buriasco - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Avaliação em Matemática na Eja:Prova em fases
Tema: Currículo de Matemática
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem,Prova em fases,Educação Matematica,Eja
Resumo: Este trabalho apresentará uma experiência da utilização de uma Prova em Fases
realizada com alunos do Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos Herbert de
Souza. A Prova em Fases será utilizada como um recurso para a recuperação de estudos e para
regulação da aprendizagem tendo como base a abordagem da Educação Matemática Realística
que toma a avaliação como prática de investigação e oportunidade de aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOAO LUIS STIVAL
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: A INTERPRETAÇÃO DA LINGUAGEM MATEMÁTICA E DA LÍNGUA MATERNA: Uma arte
na resolução de problemas
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Leitura, Língua Materna, Linguagem Matemática
Resumo: Neste trabalho buscou-se investigar e compreender como o uso de situações-problema
auxiliaram os alunos de três turmas dos nonos anos de 2015 do Colégio Estadual Professora
Ângela Sandri Teixeira - Almirante Tamandaré/PR na leitura e interpretação, utilizando a
Resolução de Problemas como procedimento metodológico, propiciando o desenvolvimento de
outras habilidades, evitando a simples reprodução de algoritmos. Tal recurso gerou expectativa
em muitos alunos e revelou outro olhar pedagógico do professor para a sua prática. Durante o
período de implementação os alunos foram divididos em grupos de no máximo quatro
componentes que por seus meios e estratégias resolveram as atividades propostas a partir dos
conhecimentos prévios adquiridos, bem como a percepção de que a Matemática não se restringe
simplesmente a números, mas ao que eles significam no seu cotidiano. Percebeu-se durante a
implementação que muitos alunos não liam os enunciados, outros encontraram dificuldade na
interpretação dos mesmos, boa parte não conseguiu associar a resposta ao enunciado do
problema e apenas queriam encontrar um resultado final. Ficou evidente a falta de leitura, análise
e interpretação do problema. Para compreender este processo foram aproveitadas contribuições
de professores cursistas do Grupo de Trabalho em Rede, embasamento teórico em autores que
pontuaram as temáticas: Leitura, Língua Materna, Linguagem Matemática e Resolução de
Problemas, registro e relato de experiência do autor da proposta pedagógica e considerações
finais.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOAO LUIS STIVAL
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A INTERPRETAÇÃO DA LINGUAGEM MATEMÁTICA E DA LÍNGUA MATERNA: Uma arte
na resolução de problemas
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA - RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Linguagem Matemática, Língua Materna, Problemas,
Resumo: O Caderno Temático propõe questões para analise da interpretação da linguagem
matemática e da língua materna na aplicação de Resolução de Problemas para promover o
desenvolvimento do raciocínio lógico, amadurecer as estruturas cognitivas, colaborar com a
leitura e a interpretação do problema, propiciando a utilização das habilidades para resolução. A
metodologia irá cooperar para que os alunos tenham um melhor interesse pelo assunto e
solucionem os problemas propostos e os professores possam ter um novo olhar pedagógico
inserindo esta metodologia ao trabalharem os conteúdos de matemática ou a partir da Resolução
de Problemas, estruturar e formalizar um novo conteúdo. Utilizam-se como referencial principal as
contribuições de Polya e outros que darão suporte teórico, relacionados nas referências
bibliográficas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOCERES SCHULTZ MACHADO
Orientador: Paula Francis Benevides - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Operações Matemáticas no 6º ano: Construindo significados
Tema: Tendencias Metodológicas no Ensino da Matemática
Palavras-chave: adição, subtração, divisão, multiplicação, jogos
Resumo: Este artigo tem com o intuito melhorar a qualidade do ensino da matemática
pesquisando-se práticas pedagógicas diversificadas que possibilitem ao aluno atribuir sentido às
ideias matemáticas, de modo a tornar capaz de se estabelecer relações, justificar, analisar,
discutir e criar estratégias para resolver os problemas propostos, nas aulas ou em situações de
seu cotidiano. Nesse sentido, o artigo busca mostrar situações para o crescimento e construção
de instrumentos que facilitem o ensino e o entendimento de conceitos matemáticos relativos às
operações básicas, por meio da metodologia de jogos no ensino da Matemática, por acreditarmos
que os alunos se sentem mais estimulados e aprendem com mais facilidade os conteúdos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOCERES SCHULTZ MACHADO
Orientador: Paula Francis Benevides - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: OPERAÇÕES MATEMÁTICAS NO 6º ANO: CONSTRUINDO SIGNIFICADOS
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Adição, Subtração, Divisão, Multiplicação, Jogos,
Resumo: Com o intuito de melhorar a qualidade do ensino da matemática, pretende-se pesquisar
práticas pedagógicas diversificadas que possibilitem ao aluno atribuir sentido às ideias
matemáticas, de modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e
criar estratégias para resolver os problemas propostos, nas aulas ou em situações de seu
cotidiano. Nesse sentido, deseja-se desenvolver o projeto de intervenção pedagógica trabalhando
com as operações básicas por meio da metodologia de jogos no ensino da Matemática por
acreditarmos que os alunos se sentem mais estimulados e aprendem com mais facilidade os
conteúdos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSE CARLOS DE LIMA BASSANI
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Ensino de frações utilizando objetos virtuais de aprendizagem: uma proposta de
capacitação para professores
Tema: Tendencias Metodologicas em Educação Matematica
Palavras-chave: Objetos Virtuais de Aprendizagem, Formação de Professores, Matemática,
Frações,
Resumo: O presente trabalho visou contribuir com as práticas pedagógicas dos professores de

Matemática, ao propor uma capacitação alternativa por meio da utilização de objetos virtuais de
aprendizagem, como recurso didatico no ensino de conteúdos matemáticos, mais especificamente
frações. Foram realizadas atividades de pesquisa, análise e seleção de objetos virtuais de
aprendizagem, disponíveis nos diversos repositórios de objetos virtuais de aprendizagem. Foram
estudadas as aplicações desses objetos, suas características e requisitos para sua utilização de
forma eficaz; bem como, foram apontados empecilhos que cada um desses objetos impõe na
efetiva utilização pelos professores. O projeto foi aplicado a um grupo de professores de
Matemática dos 6º anos da Escola Estadual Manuel Antônio da Cunha.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSE CARLOS DE LIMA BASSANI
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Ensino de frações utilizando objetos virtuais de aprendizagem: uma proposta de formação
continuada para professores.
Tema: Tendencias Metodologicas em Educação Matematica
Palavras-chave: Objeto Virtual de Aprendizagem, Matemática, Formação de Professores, Ensino,
Frações,
Resumo: O presente trabalho visa contribuir com as práticas pedagógicas dos professores de
Matemática ao propor uma capacitação alternativa por meio da utilização de objetos virtuais de
aprendizagem, como ferramenta auxiliar no ensino de conteúdos matemáticos, mais
especificamente o ensino de frações. Serão realizadas atividades de pesquisa, análise e seleção
de objetos virtuais de aprendizagem, disponíveis nos diversos repositórios de objetos virtuais de
aprendizagem. Serão estudadas as aplicações desses objetos, suas características e requisitos
para sua utilização de forma eficaz, bem como serão apontados empecilhos que cada um desses
objetos impõe na efetiva utilização pelos professores. O projeto será aplicado a um grupo de
professores de Matemática dos 6º anos da Escola Estadual Manuel Antônio da Cunha. Os
professores participantes dessa formação realizarão as atividades no Laboratório de Informática
do Paraná Digital/Proinfo, durante a hora atividade concentrada.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSELIA BELINOVSKI
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: POLIMINÓ COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE MATEMÁTICA NO 6º ANO
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO
Palavras-chave: Jogos, lúdico, Poliminó, Recurso Didático
Resumo: O ingresso dos estudantes no 6° ano do ensino fundamental é marcado, muitas vezes,
pela dificuldade de absorção das ideias, mas também de integração às novas exigências, nem
sempre explícitas pela escola, que acabam interferindo no desempenho escolar dos alunos. O
lúdico deixa de se fazer presente nas aulas e as atividades de ensino são, em geral, mais
abstratas, metódicas e padronizadas, gerando desinteresse e desconforto para alunos e
professores. Nessa perspectiva, este projeto teve por objetivo investigar o potencial educativo dos
jogos que envolvem poliminós nas aulas de Matemática do 6º ano do ensino fundamental,
propiciando aos estudantes atividades lúdicas e dinâmicas a partir das quais eles pudessem

participar mais ativamente das aulas, investigando, construindo e discutindo com seus colegas. O
projeto foi implementado no segundo semestre de 2015, em uma turma do 6º ano, do Colégio
Estadual do Campo Guaraúna, no município de Teixeira Soares (PR). Os resultados indicam que
os poliminós representam uma eficiente forma de promover a aprendizagem dos conteúdos
matemáticos, tendo em vista que o aluno se envolve mais nas tarefas, desenvolvendo a
percepção espacial, a coordenação motora, o raciocínio lógico e o processo de generalização.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSELIA BELINOVSKI
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: POLIMINÓ COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE MATEMÁTICA NO 6º ANO
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Jogos, 6º ano, Poliminó, Recurso Didático
Resumo: O ingresso dos estudantes no 6° ano do ensino fundamental é marcado, muitas vezes,
pela dificuldade de absorção das idéas, mas também de integração às novas exigências, nem
sempre explícitas pela escola, que acabam interferindo no desempenho escolar dos alunos. O
estudante passa de uma fase escolar em que tinha apenas um professor e se depara com uma
situação em que ocorre "rodízio" de professores, por vezes até cinco no período, com um menor
tempo de aula. O lúdico deixa de se fazer presente nas aulas e as atividades de ensino são, em
geral, mais abstratas, metódicas, padronizadas e repetitivas, gerando desinteresse e desconforto
para alunos e professores. Diante dessa situação, vê-se a necessidade de buscar algo mais
atrativo, em que os alunos do 6º ano tenham mais interesse em aprender os conteúdos
matemáticos e motivação em realizar as atividades propostas. Nessa perspectiva, este projeto
tem por objetivo investigar o potencial educativo dos jogos que envolvem poliminós nas aulas de
Matemática do 6º ano do ensino fundamental, propiciando aos estudantes atividades lúdicas e
dinâmicas a partir das quais eles possam participar mais ativamente, investigando, construindo e
discutindo com seus colegas. O projeto será implementado no primeiro semestre de 2015, em
turmas do 6º ano do Colégio Estadual do Campo Guaraúna, no município de Teixeira Soares
(PR). Espera-se que este estudo se traduza em um aprendizado mais sólido dos conteúdos
matemáticos do grupo envolvido, contribua na formação de cidadãos criativos e críticos e fomente
estudos teóricos sobre a metodologia dos jogos no ensino da Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSIANE APARECIDA BUSQUIM
Orientador: Edilaine Regina dos Santos - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Ensino e Aprendizagem de Progressão Geométrica através da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Função do tipo Exponencial, Progressão Geométrica,
Resumo: Esse artigo apresenta um relato de um trabalho desenvolvido com uma turma do 1º ano
do Ensino Médio de uma escola Estadual do Paraná por meio da Resolução de Problemas. Tevese por objetivo oportunizar aos alunos, através da resolução de problemas, a compreensão do
conteúdo sequências numéricas e progressão geométrica associada à noção de função, de
acordo com as orientações Curriculares para o Ensino Médio. Esse trabalho possibilitou aos

alunos trabalharem em grupos, trocarem ideias, informações, analisarem e discutirem as
respostas encontradas para os problemas de forma a chegarem a um consenso sobre o resultado
correto. As aulas tornaram-se mais atrativas e os alunos se envolveram nesse processo de
construção de uma matemática com compreensão e significado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSIANE APARECIDA BUSQUIM
Orientador: Edilaine Regina dos Santos - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Ensino e Aprendizagem de Progressão Geométrica através da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tendências Metodológicas, Resolução de Problemas, Progressão Geométrica,
Resumo: Nessa produção, é apresentada uma proposta de trabalho contemplando uma das
Tendências Metodológicas em Educação Matemática. O objetivo geral dessa proposta é o de
oportunizar aos alunos, através da Resolução de Problemas, a compreensão do conteúdo
Sequências Numéricas e Progressões Geométricas associada à noção de função. O público alvo
para o desenvolvimento dessa proposta será alunos de uma turma de 1º ano do Ensino Médio.
Com o desenvolvimento dessa proposta também se pretende incentivar o trabalho coletivo entre
os alunos, a troca de informações, de modo que compartilhando informações possam chegar a
resolução para os problemas propostos. Por meio desse trabalho com a Resolução de Problemas,
espera-se que as aulas de matemática se tornem mais dinâmicas e que o conhecimento sobre o
conteúdo possa ser construído pelo aluno e mediado pelo professor, tendo em vista uma
aprendizagem de matemática com compreensão.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSIANE MARIA CONSTANTINO MENONCIN
Orientador: Emanueli Pereira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Etapa: Artigo
Título: Análise das Representações Semióticas de alunos do 6ºano acerca de Geometria Plana.
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Representações semióticas, teoria de Duval, tratamentos, conversões,
geometria
Resumo: Este artigo final é resultado das atividades previstas no Plano Integrado de Formação
Continuada do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), ofertado pela Secretaria de
Estado da Educação (SEED). A realização da pesquisa teve como suporte teórico a Teoria de
Raymond Duval sobre os Registros de Representação Semiótica e as Diretrizes Curriculares da
Educação Básica do Estado do Paraná na disciplina de Matemática. Este artigo busca mostrar
que a Matemática vai além de cálculos, pois contribui para a formação do pensamento humano,
sendo importante e necessário o diálogo entre os conteúdos estruturantes dessa disciplina,
números, álgebra e geometria. Foram explorados conceitos da geometria plana com foco nos
registros dos alunos e com base na teoria de representação semiótica de Raymond Duval, que
explicita que podemos representar um objeto matemático a partir de diversos registros semióticos
e, neste sentido, nunca se deve confundir o objeto com sua representação. Além disso, existem
dois tipos de transformações de representações semióticas que são muito diferentes, mas que
estão intimamente ligadas, os tratamentos e as conversões. Sendo assim, direcionamos nossa

atenção aos registros produzidos pelos alunos numa tentativa de analisar de que forma os alunos
do 6º ano realizam os dois tipos de representações semióticas, caracterizadas por Duval (2009),
tratamento e conversão, quando desenvolvem tarefas envolvendo conceitos da Geometria Plana.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSIANE MARIA CONSTANTINO MENONCIN
Orientador: Emanueli Pereira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Análise das Representações Semióticas de alunos do 6ºano acerca de Geometria Plana.
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Representações semióticas, teoria de Duval, tratamentos, conversões,
geometria
Resumo: Essa produção didático-pedagógica busca mostrar que a matemática vai além de
cálculos; contribui para a formação do pensamento humano sendo importante e necessário o
diálogo entre os conteúdos estruturantes da matemática, números, álgebra e geometria. Nesta
unidade serão explorados conceitos da geometria plana com foco nos registros dos alunos, para
que possamos analisá-los a partir da teoria de representação semiótica de Raymond Duval, que
em resumo diz que, devido há grande variedade de representações semióticas possíveis na
Matemática, podemos representar um objeto matemático a partir de diversos registros semióticos
e, neste sentido, nunca se deve confundir o objeto com sua representação. Esse autor salienta
que além dos sistemas de numeração, figuras geométricas, escritas algébricas e formais,
representações gráficas e a língua natural, são exemplos de representações semióticas.
Acrescenta ainda, que existem dois tipos de transformações de representações semióticas que
são muito diferentes, mas que estão intimamente ligados, os tratamentos e as conversões. Sendo
assim, direcionamos nossa atenção aos registros produzidos pelos alunos numa tentativa de
analisar de que forma os alunos do 6ºano realizam os dois tipos de representações semióticas,
caracterizadas por Duval (2009) como tratamento e conversão, quando desenvolvem tarefas com
foco em conceitos da Geometria Plana.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSIANE MAZZURANA
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: ARTIGO - SOFTWARE GEOGEBRA: UM RECURSO INTERATIVO E DINÂMICO PARA O
ENSINO DE GEOMETRIA PLANA
Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática.
Palavras-chave: Matemática, Tecnologias, Geogebra, Geometria Plana,
Resumo: Este artigo tem como objetivo mostrar que recursos tecnológicos, como o software
Geogebra, são importantes ferramentas que auxiliam o aluno na compreensão de diversos
conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula, por ser tratarem de programas interativos e
dinâmicos. Assim, foram propostas e desenvolvidas atividades por meio do Geogebra com alunos
do 6º ano do Ensino Fundamental, de um colégio estadual, pertencente ao Núcleo Regional de
Ensino de Foz do Iguaçu, do município de Medianeira - Pr. Para tanto, foram realizados encontros
que aconteceram em período contra turno, sendo dois de 02h semanais, totalizando 32h,
divididos em três momentos, sendo eles: apresentação de um tutorial sobre o software Geogebra,

atividades de ambientação e atividades de aprofundamento. Estes, por sua vez possibilitaram aos
alunos um aprendizado prazeroso e significativo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSIANE MAZZURANA
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: SOFTWARE GEOGEBRA: UM RECURSO INTERATIVO E DINÂMICO PARA O ENSINO
DE GEOMETRIA PLANA
Tema: Tendências Metodológicas Educação Matemática.
Palavras-chave: Tecnologia, Matemática, Geogebra,
Resumo: O contexto educacional contemporâneo tem exigido por parte dos educadores
diferentes alternativas de ensino que estimulem o aluno a aprender. Neste contexto, os recursos
tecnológicos têm sido uma ferramenta que contribui para que o aluno veja sentido nos conteúdos
trabalhados em sala de aula e assim passe a sentir-se motivado. Quanto ao ensino de
Matemática, em especial, uma alternativa é o software Geogebra, que além de possibilitar por
meio de suas ferramentas a abordagem de vários conteúdos dessa disciplina, também incentiva a
criatividade, por isso, nesta proposta de intervenção pedagógica produziu-se um material didático
com diversas atividades contextualizadas e orientações para o uso desse software. Para tanto,
apresenta-se primeiramente um tutorial que utiliza a versão 4.4.45 do Geogebra para que os
alunos conheçam alguns comandos que aparecem nas barradas ferramentas deste software. Em
seguida sugere-se algumas atividades de ambientação, que auxiliarão os alunos a
compreenderem o que possibilita cada ferramenta desse software e assim poder utilizá-lo com
potencial em seus estudos e, por fim, disponibiliza-se atividades específicas sobre a Geometria
Plana, a quais poderão ser realizadas de maneira dinâmica, objetivando a aprendizagem
significativa do conteúdo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSIANNY HUMAI MAURICIO DE FREITAS
Orientador: Lucineide Keime Nakayama de Andrade - IES: FECEA
Etapa: Artigo
Título: Modelagem Matemática como estratégia metodológica no ensino de Geometria
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática - Modelagem Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Geometria,Ensino Fundamental
Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento e os resultados obtidos com a
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE). As atividades foram elaboradas visando oportunizar ao aluno relacionar a
matemática que se aprende na escola com sua realidade, utilizando a modelagem matemática
como alternativa pedagógica no ensino de Geometria, com alunos do 8ºano do Ensino
Fundamental. A proposta foi utilizar as embalagens como ponto de partida para o ensino de
conceitos geométricos através do trabalho em grupo, visando formar um ser ativo, que tome
iniciativas, relacione fatos e que faça parte do processo de construção do seu conhecimento. O
desenvolvimento do trabalho com alunos deu-se de forma gradativa a partir das etapas da
Modelagem Matemática sugerida pelos autores Almeida, Silva e Vertuan (2012). Serão relatadas
seis atividades, sendo as quatro primeiras referentes ao primeiro momento. A quinta atividade

referente ao segundo momento e a sexta atividade referente ao terceiro momento, conforme
sugerem os autores. Durante a aplicação alguns aspectos positivos foram observados como
motivação, interação entre os alunos e a professora e a proximidade dos conteúdos abordados
com a realidade o que possibilitou resgatar e construir alguns conceitos de Geometria Plana e
Espacial de forma significativa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSIANNY HUMAI MAURICIO DE FREITAS
Orientador: Lucineide Keime Nakayama de Andrade - IES: FECEA
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Modelagem Matemática como estratégia metodológica no ensino de Geometria
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática - Modelagem Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Geometria,Ensino Fundamental
Resumo: Este projeto tem o objetivo de utilizar a Modelagem Matemática como alternativa
pedagógica no ensino de Geometria, com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Pretende-se
com este trabalho oportunizar ao aluno relacionar a Matemática que se aprende na escola com
sua realidade, através de aulas mais interessantes e criativas, favorecendo o trabalho em grupos,
visando formar um ser ativo, que tome iniciativas, relacione fatos, fazendo parte do processo de
construção do seu próprio conhecimento. Para desenvolver as atividades seguir-se-ão as etapas
da Modelagem Matemática propostas por Almeida, Silva e Vertuan (2012) e a inserção será feita
de forma gradativa, associada a três momentos, conforme sugerem os mesmos autores. Ao final
da aplicação da proposta de intervenção buscar-se-á fazer o relato das informações recolhidas
com a aplicação da proposta e discutir os resultados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSIMERE NUNES DA SILVA
Orientador: Fabio Alexandre Borges - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS NA SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM
COM ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Ensino de Matemática, Sala de Apoio à Aprendizagem,
Resumo: Com este artigo, visamos discutir o ensino de Matemática por meio da confecção de
jogos, explorando conceitos matemáticos desde esta confecção até o ato de jogar. O destaque
dentre os conceitos matemáticos foram as quatro operações fundamentais abordadas nos anos
finais do Ensino Fundamental. A escolha desta temática e deste conceito matemático se deveu ao
ambiente no qual as atividades foram elaboradas, em uma Sala de Apoio à Aprendizagem com 15
(quinze) alunos matriculados no 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professora
Ivone Soares Castanharo, localizada no município de Campo Mourão - Pr. Neste artigo,
apresentamos apenas 4 (quatro) de um total de 8 (oito) jogos confeccionados e abordados com a
turma. Para alcançar os objetivos propostos utilizou-se abordagem de pesquisa-ação com
enfoque qualitativo. Dentre os resultados observados em nossa implementação, destacamos:
melhoria na autoestima dos alunos, bem como no nível de participação dos mesmos nas
atividades; aumento da autoconfiança dos estudantes no sentido de não temer os erros e sempre

tentar por iniciativa própria; verificação de uma grande capacidade dos alunos em realizar
cálculos mentais; grande dificuldade dos estudantes em operar com instrumentos de medidas e
de entender os sistemas de medidas e maior participação dos estudantes nas atividades com
relação às outras aulas neste mesmo ambiente, porém, sem o uso de jogos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOSIMERE NUNES DA SILVA
Orientador: Fabio Alexandre Borges - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: CONFECÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS NA SALA DE APOIO A APRENDIZAGEM
COM ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, Ensino-Aprendizagem de Matemática, Sala de Apoio à Aprendizagem,
Resumo: Esta unidade didática visa discutir o ensino de Matemática, por meio da confecção e o
uso de jogos, explorando conceitos matemáticos, com destaque para as operações fundamentais
abordadas nos anos finais do Ensino Fundamental. Assim, para a sua implementação, iremos
trabalhar com alunos que frequentam a Sala de Apoio à Aprendizagem de Matemática, e
matriculados no 6º ano do Ensino Fundamental, de uma escola estadual do município de Campo
Mourão. Para alcançar os objetivos propostos, utilizaremos a abordagem de pesquisa-ação com
enfoque qualitativo. Espera-se contribuir para amenizar a defasagem dos alunos e também
colaborar com os educadores preocupados com o desenvolvimento e inclusão de educandos com
dificuldades de aprendizagem em matemática, e que estejam em busca de alternativas e recursos
para serem utilizados em sua prática pedagógica, fazendo com que a aprendizagem aconteça
num ambiente lúdico e interativo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOVELINO SELIS
Orientador: Wellington Hermann - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA PESQUISA NA PERSPECTIVADA EDUCAÇÃO
FISCAL
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Educação Fiscal, Cesta Básica,
Resumo: A temática deste artigo tem como fundamento a estruturação de atividades que
englobam a Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Fiscal como alternativa
pedagógica que visa contribuir com a prática de professores da escola pública para o
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de Matemática e a formação social dos alunos. O
objetivo deste estudo é investigar em que medida o desenvolvimento de atividades de Modelagem
Matemática na perspectiva da educação fiscal, e sua contribuição com o desenvolvimento e a
aprendizagem, bem como com a formação social dos alunos. É importante que os alunos
adquiram novos saberes em relação aos conhecimentos matemáticos, por meio de
desenvolvimento de habilidades e tornem-se capazes de fazer matemática por meio da
construção de conceitos e procedimentos, formulação e resolução de problemas por si mesmos,

bem como a partir de situações do cotidiano. Tendo como aporte a Unidade Didática produzida,
foram propostas 7 atividades que, em seu conjunto, constituíram uma proposta de Modelagem
Matemática na perspectiva da Educação Matemática. O trabalho foi desenvolvido com uma turma
de 9º ano de uma escola pública do município de Ubiratã. Os resultados obtidos no conjunto de
atividades de Modelagem Matemática propostas pelo professor contribuíram com o
desenvolvimento do ensino e aprendizagem da Matemática, bem como com a formação social
dos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JOVELINO SELIS
Orientador: Wellington Hermann - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA DE ENSINO DE MATEMÁTICA NA
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO FISCAL
Tema: Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Educação Fiscal, Cesta Básica
Resumo: Por meio desta Unidade Didática apresentamos propostas de atividades de Modelagem
Matemática na perspectiva da Educação Fiscal. Nela abordamos atitudes e a prática de ações
simples que podem ser adotadas pelos professores de Matemática da escola pública e sua
contribuição para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de Matemática, bem como a
formação social dos alunos. Pretende-se, com essa unidade, criar um ambiente de aprendizagem
pautado em discussões e indagações relativas aos preços dos produtos que compõem a cesta
básica, com a análise do valor dos tributos que estão embutidos no preço desses produtos,
visando propiciar aos alunos o desenvolvimento de habilidades reflexivas e a conscientização
sobre a importância de se ter no Brasil um sistema tributário nacional justo, que não
sobrecarregue os mais pobres, para assim, além de contribuir com a aprendizagem dos
conteúdos matemáticos, se possa trabalhar ainda a formação social dos alunos.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JULIANE PARCIANELLO
Orientador: Franklin Angelo Krukoski - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O JOGO COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O ENSINO DE FRAÇÕES NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Jogo, Lúdico, Recurso metodológico
Resumo: Este artigo é parte integrante das ações de formação continuada, desenvolvidas
durante o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/2014, da Secretaria Estadual de
Educação do estado do Paraná (SEED/PR). Nele apresentamos o jogo como recurso
metodológico para o ensino de frações nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com objetivo de
desenvolver junto aos alunos do Curso de Formação de Docentes, o conhecimento do jogo como
suporte pedagógico e metodológico para o ensino de frações. A metodologia utilizada foi a
pesquisa bibliográfica, seguida de construção e análise de jogos para o ensino de frações. O jogo
se apresenta como um recurso alternativo para o ensino de Matemática, pois facilita a
aprendizagem e instrumentaliza o professor para

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: JULIANE PARCIANELLO
Orientador: Franklin Angelo Krukoski - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O JOGO COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O ENSINO DE FRAÇÕES NAS
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Jogo, ensino, frações, aprendizagem,
Resumo: A Produção Didático-pedagógica apresenta alternativas para trabalhar o Ensino de
Frações nas Séries Iniciais através de Jogos. O objetivo é instrumentalizar o futuro docente para o
ensino significativo e lúdico desse conteúdo, desmistificando e simplificando o ensino de
Matemática, que na maioria das vezes é concebido como uma tarefa difícil e enfadonha. O
trabalho será desenvolvido em parceria com a Disciplina de Metodologia da Matemática, que
consta na grade curricular do Curso de Formação Docente, porém percebemos que duas aulas
semanais são insuficientes para fazer frente às necessidades apresentadas pelos alunos (futuros
professores) no ensino de Matemática para as Séries Iniciais. A metodologia utilizada é a oficina,
em que serão trabalhados nove jogos. Esses jogos serão confeccionados e desenvolvidos pelos
alunos, explorando as possibilidades apresentadas na proposta. No segundo momento, jogos
online farão parte da oficina, de forma que tanto professores quanto alunos possam utilizar o
laboratório de informática e a internet como ferramenta aliada no processo de ensino
aprendizagem. O suporte metodológico proporcionado pelos jogos no trabalho com conteúdos
matemáticos abstratos é de extrema importância, e tem potencial para melhorar a qualidade de
ensino ofertada pelo professor e solucionar problemas de aprendizagem apresentados pelos
alunos no ensino tradicional.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KARIME GAERTNER FARHAT
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Utilização de blog como ferramenta pedagógica complementar no ensino da matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tecnologia digital/Blog, matemática
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar as ações desenvolvidas no Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE, onde se buscou integrar novas tecnologias com a prática
pedagógica, em particular a sensibilidade para o uso de blog como auxilio para o ensino da
matemática em sala de aula. O blog, como recurso digital, é uma ferramenta de construção
coletiva do saber que pode se articular com os conhecimentos matemáticos de forma harmônica
para o ensino e a aprendizagem. Com a utilização do blog o conhecimento pode estender-se para
além do espaço físico da sala de aula. A intenção foi de aprofundar o conhecimento da aplicação
desta ferramenta de aprendizagem, contribuindo assim para uma educação mais dinâmica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KARIME GAERTNER FARHAT
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Utilização de blog como ferramenta pedagógica complementar no ensino da matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tecnologia digital/Blog, matemática
Resumo: A escolha do tema surgiu da necessidade de aprofundar um estudo cada vez mais
presente no panorama escolar e descobrir as vantagens das novas tecnologias na aprendizagem
matemática. O presente trabalho tem como objetivo utilizar a integração de novas tecnologias
com o fazer pedagógico, construindo a sensibilidade para o uso de blog como auxilio para o
ensino da matemática em sala de aula. Aprofundando o conhecimento da aplicação desta
ferramenta de aprendizagem, contribuindo assim para uma educação mais dinâmica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KATIA ANDREIA SENDERSKI
Orientador: iZABEL PASSOS BONETE - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Construção de conceitos geométricos no 8º ano do ensino fundamental: uso de atividades
práticas exploratórias e mídias tecnológicas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria, mídias tecnológicas, resolução de problemas, atividades
exploratórias,
Resumo: O ensino e a aprendizagem de Geometria, há décadas, têm sido tema de estudos de
educadores e professores atuantes na educação básica, no sentido de investigar problemas e
buscar alternativas para melhorar a abordagem desse tópico nas aulas de matemática. Explorar a
Geometria de forma diferenciada, proporcionando aulas prazerosas e inovadoras, ainda é um
desafio para o professor dos ensinos fundamental e médio. Com essa proposta, espera-se
oportunizar aos alunos do 8º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual João de Mattos
Pessôa, uma experiência de vivenciarem conteúdos de geometria de maneira significativa e
concreta, favorecendo a criatividade e a interatividade como forma de motivar e despertar o
interesse dos alunos. Para tanto, pretende-se resgatar o estudo da geometria na sala de aula, por
meio de uma perspectiva lúdica, baseada na realização de atividades exploratórias, com o uso de
mídias tecnológicas e resolução de problemas contextualizados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KATIA ANDREIA SENDERSKI
Orientador: iZABEL PASSOS BONETE - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Construção de conceitos geométricos no 8º ano do ensino fundamental: uso de atividades
práticas exploratórias e mídias tecnológicas.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática

Palavras-chave: Geometria, mídias tecnológicas, resolução de problemas, atividades
exploratórias,
Resumo: O ensino e a aprendizagem de Geometria, há décadas, têm sido tema de estudos de
educadores e professores atuantes na educação básica, no sentido de investigar problemas e
buscar alternativas para melhorar a abordagem desse tópico nas aulas de matemática. Explorar a
Geometria de forma diferenciada, proporcionando aulas prazerosas e inovadoras, ainda é um
desafio para o professor dos ensinos fundamental e médio. Com essa proposta, espera-se
oportunizar aos alunos do 8º ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual João de Mattos
Pessôa, uma experiência de vivenciarem conteúdos de geometria de maneira significativa e
concreta, favorecendo a criatividade e a interatividade como forma de motivar e despertar o
interesse dos alunos. Para tanto, pretende-se resgatar o estudo da geometria na sala de aula, por
meio de uma perspectiva lúdica, baseada na realização de atividades exploratórias, com o uso de
mídias tecnológicas e resolução de problemas contextualizados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KATIA CILENE DE MELLO LONGHIN
Orientador: DANIEL DE LIMA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Artigo
Título: O PAPEL DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA
Tema: Resolução de problemas e as avaliações externas - Prova Brasil, SAEP, Olimpíada da
Matemática
Palavras-chave: Resolução de problemas, Avaliação externa, Aprendizagem,
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto "O papel das
avaliações externas no ensino da matemática", desenvolvido junto aos alunos do 6º ano, do
período da tarde, do Colégio Estadual Flauzina Dias Viegas-EFM. Teve como objetivo o
desenvolvimento da capacidade de pensar por si mesmo, construir estratégias de resolução e
argumentação, relacionando diferentes conhecimentos e perseverando a busca de uma solução,
quando se trata de resolução de problemas. Dentre diversas tendências se optou pela resolução
de problemas como alternativa pedagógica, já que a mesma pode tornar mais significativa à
aprendizagem de qualquer conteúdo do currículo básico da disciplina de matemática, além de
desenvolver a capacidade de resolver problemas do aluno, tanto na matemática quanto em sua
vida. O enfoque foi as avaliações externas - Prova Brasil, SAEP, Olimpíada da Matemática. O
desenvolvimento das atividades ocorreu em encontros semanais, onde se aplicou uma avaliação
diagnóstica para analisar as defasagens que os alunos possuem em relação aos problemas
matemáticos que compõe as avaliações externas. De acordo com os resultados obtidos
desenvolveu-se o conteúdo matemático, baseado em questões retiradas das referidas avaliações
e para concluir reaplicou-se o questionário inicial para estabelecer um comparativo sobre o que o
aluno sabia no início do projeto e seu conhecimento ao concluir, verificando, dessa forma se
ocorreu alguma mudança na concepção dos alunos em relação aos conteúdos matemáticos
trabalhados. Ficou evidenciado que na resolução de problemas o aluno precisa de organização,
paciência, atenção, criatividade e saber utilizar o conhecimento matemático adquirido.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KATIA CILENE DE MELLO LONGHIN
Orientador: DANIEL DE LIMA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O PAPEL DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA
Tema: Resolução de problemas e as avaliações externas - Prova Brasil, SAEP, Olimpíada da
Matemática
Palavras-chave: Resolução de problemas, Avaliação externa, Aprendizagem,
Resumo: A partir dos itens da Prova Brasil é possível observar se um aluno desenvolveu certa
habilidade quando ele é capaz de resolver um problema a partir da utilização e aplicação de um
conceito por ele já construído. A prova Brasil busca apresentar, prioritariamente, situações em que
a resolução de problemas seja significativa para o aluno e mobilize seus recursos cognitivos. A
leitura e a problematização são indispensáveis e vitais para o exercício da cidadania, a nenhum
aluno deve ser negada a oportunidade de aquisição e aprimoramento dessas competências e a
escola deve buscar os meios e recursos para contribuir nessa tarefa de ensinar a ler, escrever e
calcular. Nesse contexto, essa unidade didática tem como objetivo geral oportunizar o aluno do 6º
ano o desenvolvimento da capacidade de pensar por si mesmo, construir estratégias de resolução
e argumentação, relacionando diferentes conhecimentos e perseverando a busca de uma
solução, quando se trata de resolução de problemas. Para tanto, pretende-se em primeiro
momento realizar uma pesquisa exploratória para diagnosticar as concepções espontâneas que
os alunos apresentam, principalmente em relação aos problemas matemáticos que compõe a
Prova Brasil. Com base nos dados obtidos desenvolver-se-á o conteúdo matemático, inserido na
avaliação acima citada, e para concluir será reaplicado o questionário inicial para estabelecer um
comparativo sobre o que o aluno sabia no início do projeto e seu conhecimento no final do
mesmo, verificando assim, se ocorreu alguma mudança na concepção dos alunos em relação aos
conteúdos matemáticos trabalhados.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KATIA GONCALVES DA SILVA
Orientador: Neusa Nogas Tocha - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA NO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Tema: MATEMÁTICA
Palavras-chave: Matemática Financeira, Curso Técnico em Administração, formação inicial do
professor de matemática, avaliação,
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma experiência de ensino de
Matemática Financeira, elaborada de acordo com a Proposta de Implementação Pedagógica do
Programa de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Tal
trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Benedicto João Cordeiro, na cidade de Curitiba-PR,
com alunos do 1° semestre do curso Técnico em Administração, modalidade subsequente,
período noturno. Por meio de um caderno pedagógico objetivou-se promover o ensino de
Matemática Financeira contemplando tópicos presentes no currículo conforme necessidades
específicas do profissional Técnico em Administração. Após o desenvolvimento desse trabalho
analisando o resultado do questionário diagnóstico, das avaliações realizadas durante a
implementação, da avaliação de término da aplicação, e do parecer de professores que
participaram do GTR, verifica-se a viabilidade da utilização do material, resultando em
aprendizado significativo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KATIA GONCALVES DA SILVA
Orientador: Neusa Nogas Tocha - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ENSINO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA NO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Tema: Matemática Financeira
Palavras-chave: Matemática Financeira, revisão de álgebra e aritmética, regimes de
capitalização, descontos, fluxo de caixa
Resumo: Com o intuito de contribuir para o aprendizado de Matemática Financeira no curso
Técnico em Administração, foi desenvolvido este Caderno Pedagógico, o qual é composto: por
conteúdos e conceitos básicos que fundamentam a Matemática Financeira; exercícios de fixação
e revisão desses conceitos; atividades-problema e atividades complementares para serem
desenvolvidas fora do horário de aula. Dividido em duas unidades didáticas, o objetivo do material
é promover o ensino de Matemática Financeira, contemplando tópicos presentes no currículo,
conforme necessidades específicas do profissional Técnico em Administração. A criação desse
material justifica-se pela dificuldade dos alunos, devido à falta de pré-requisitos, número reduzido
de aulas semanais da disciplina, carência de material didático de apoio e possível insuficiência na
formação do professor.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KEILA MARY DETONI
Orientador: Analia Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Pipa e Matemática: uma união propícia para aprender Geometria
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria, pipa, contextualização
Resumo: Hoje em dia, os alunos demonstram pouco interesse e muita dificuldade em relacionar a
matemática com o seu cotidiano. A geometria muitas vezes, é deixada de lado para dar ênfase as
quatro operações. Muitos estudiosos relatam a importância de estudar Geometria através da
visualização ou o manuseio do objeto, como facilitador para a aprendizagem (LORENZATO,
2010), por isso, esse projeto pretende estudar a Matemática e, em especial, a Geometria, de
forma mais contextualizada, mostrar a aplicabilidade dos conceitos geométricos como: ponto,
reta, ângulos, polígonos, perímetro e simetria, através da construção de pipas, a fim de
proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, dinâmica e contextualizada, favorecendo
a relação entre a Geometria e o mundo ao seu redor.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KEILA MARY DETONI
Orientador: Analia Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Pipa e Matemática: uma união propícia para aprender Geometria
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática

Palavras-chave: Geometria, pipa, contextualização
Resumo: Hoje em dia, os alunos demonstram pouco interesse e muita dificuldade em relacionar a
matemática com o seu cotidiano. A geometria muitas vezes, é deixada de lado para dar ênfase as
quatro operações. Muitos estudiosos relatam a importância de estudar Geometria através da
visualização ou o manuseio do objeto, como facilitador para a aprendizagem (LORENZATO,
2010), por isso, esse projeto pretende estudar a Matemática e, em especial, a Geometria, de
forma mais contextualizada, mostrar a aplicabilidade dos conceitos geométricos como: ponto,
reta, ângulos, polígonos, perímetro e simetria, através da construção de pipas, a fim de
proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa, dinâmica e contextualizada, favorecendo
a relação entre a Geometria e o mundo ao seu redor.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KELIS CRISTINA DA SILVA
Orientador: Jose Roberto Costa - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: JOGOS: UM RECURSO PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE
MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Palavras-chave: Jogos matemáticos, Aprendizagem, frações
Resumo: Este artigo descreve o desenvolvimento de um projeto que objetivou investigar a
importância dos jogos no aprendizado de conteúdos matemáticos, especificamente no conteúdo
de frações de acordo com a realidade do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual de
Pato Branco. Intencionou-se responder à seguinte questão: Como jogos lúdicos podem ser
utilizados como estratégia didática para maximizar o aprendizado da Matemática? Com a
concretização deste trabalho intenciona-se contribuir para a melhoria do ensino e da
aprendizagem em Matemática. De acordo com os autores citados nesse trabalho, o emprego de
jogos matemáticos contribui para motivar as aulas, desenvolver o pensamento lógico, estimular a
compreensão, auxiliando na construção do conhecimento. Com o término da pesquisa, foi
possível constatar que o uso de diferentes recursos didáticos oportunizou um crescimento
significativo no rendimento escolar dos alunos e também numa maior interação entre eles.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: KELIS CRISTINA DA SILVA
Orientador: Jose Roberto Costa - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos: um recurso para o processo de ensino e aprendizagem de Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Aprendizagem, Frações,
Resumo: A Educação e a Escola exercem um papel fundamental no desenvolvimento do ser
humano, independentemente da disciplina. No caso da Matemática, as ideias e conceitos devem
ser trabalhados de modo a valorizar o conhecimento prévio do aluno para, a partir daí,
desenvolver sua capacidade de raciocínio, criatividade e autonomia, inserindo a Matemática de
forma simples, objetiva e prazerosa em sua vida. Como isso nem sempre ocorre devido ao
tratamento que é feito com essa disciplina nas aulas tradicionais, este trabalho busca inovar e
tenta criar uma nova imagem para a Matemática, visando superar a ansiedade que se criou em

torno dessa disciplina. Sendo assim, para fazer com que o trabalho com a Matemática seja mais
atrativo aos alunos, o projeto aqui apresentado focaliza a importância do jogo na construção e
socialização do saber matemático, especificamente no conteúdo de frações, de acordo com a
realidade do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual de Pato Branco, localizado no
município de Pato Branco, Paraná.O jogo será utilizado como metodologia de ensino dentro do
contexto pedagógico, a fim de proporcionar aos alunos a construção de novos conhecimentos,
novas possibilidades de raciocínio, sendo facilitador da aprendizagem, além de ser uma forma
divertida e prazerosa de aprender Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LAIRCE PEREIRA HIGINO EGEA
Orientador: Teresinha Aparecida Corazza Pereira - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: DESCOMPLICANDO A MATEMÁTICA: UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS NO
ENSINO DA GEOMETRIA PLANA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Tangram, figuras planas, ângulos, área
Resumo: Este projeto tem como objetivo principal propor mecanismos de análise de figuras
geométricas por meio do Tangram e outras atividades lúdicas. O intuito é fazer com que os alunos
compreendam as figuras planas, relacionando-as com o número de lados, vértices, ângulos,
simetrias, calculando áreas e perímetros, adquirindo assim conhecimento que permita a aplicação
em contextos variados e relacionados com situações cotidianas. Para isso serão realizadas
pesquisas por meio da Internet e atividades variadas em sala de aula, utilizando jogos como o
Tangram, entre outros. Acredita-se que atividades lúdicas estimulem a criatividade dos alunos,
fazendo-os compreender que é possível aprender matemática de forma simples e prazerosa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LAIRCE PEREIRA HIGINO EGEA
Orientador: Teresinha Aparecida Corazza Pereira - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: DESCOMPLICANDO A MATEMÁTICA: UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS NO
ENSINO DA GEOMETRIA PLANA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tangram, figuras planas, ângulos, área, perímetro,
Resumo: Este projeto tem como objetivo principal propor mecanismos de análise de figuras
geométricas por meio do Tangram e outras atividades lúdicas. O intuito é fazer com que os alunos
compreendam as figuras planas, relacionando-as com o número de lados, vértices, ângulos,
simetrias, calculando áreas e perímetros, adquirindo assim conhecimento que permita a aplicação
em contextos variados e relacionados com situações cotidianas. Para isso serão realizadas
pesquisas por meio da Internet e atividades variadas em sala de aula, utilizando jogos como o
Tangram, entre outros. Acredita-se que atividades lúdicas estimulem a criatividade dos alunos,
fazendo-os compreender que é possível aprender matemática de forma simples e prazerosa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LEILA CARLA MACHADO DA SILVA
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA MATEMÁTICA COM ESTRATÉGIAS
CONSOLIDADAS NAS TENDÊNCIAS MATEMÁTICAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Significativa, Atividades contextualizadas, Aprendizagem,
Resumo: Neste artigo apresentamos o relato de experiência desenvolvida na fase de
implementação do projeto desenvolvido no Programa de Desenvolvimento Educacional do
Paraná, turma 2014. O trabalho foi realizado no Colégio Estadual Duque de Caxias - EF/EMMaringá/PR, em uma turma de oitavo ano e teve por objetivo proporcionar reflexões para a
construção de uma nova prática, analisando os erros dos alunos, apresentados em avaliações,
por meio de uma metodologia diferenciada da tradicionalmente adotada, visando alcançar a
formação integral do educando. Os pressupostos teóricos estão ancorados na teoria de Ausubel,
que aborda o ensino por meio da matemática significativa. Dessa forma, as atividades valorizaram
a cultura e a vivência dos alunos, procurando associá-los aos conteúdos programáticos,
envolvendo temas políticos, sociais e culturais em sala de aula. Concluímos que a proposta de
ensino, por meio de atividades contextualizadas, demonstrou o sucesso na aprendizagem
refletido nas avaliações realizadas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LEILA CARLA MACHADO DA SILVA
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Aprendizagem significativa matemática com estratégias consolidadas nas tendências
matemáticas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação, Matemática, Aprendizagem Significativa, Tendências Matemáticas,
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica é requisito obrigatório do PDE, tratando-se da
consolidação do que foi definido no Projeto de Intervenção Pedagógica. O objetivo é proporcionar
reflexões para construção de uma nova prática, analisando os erros apresentados em avaliações,
com uma metodologia diferenciada da que já foi aplicada, visando alcançar a formação integral do
educando. Este projeto tem como justificativa as contribuições possíveis a serem dadas pela
Matemática na formação integral do cidadão com reflexos de aplicações a este contexto, que
necessitam ser amplamente compreendidas por todos, a fim de refletir a sua prática pedagógica.
Aplicar uma matemática mais significativa, conforme a Teoria de Ausubel, utilizar das Tendências
Matemáticas, em foco, a Etnomatemática e sua inserção em sala de aula, valorizando a cultura e
a vivência dos alunos, procurando associá-los aos conteúdos programáticos, envolvendo temas
políticos sociais e culturais em sala de aula. O método será uma pesquisa no Colégio Estadual
Duque de Caxias, EF/EM de Maringá, em uma turma de oitavo ano que analisará o nível de
conhecimento cientifico da turma para a aplicação de atividades individuais e/ou em grupos. Será
realizada uma gincana como recurso pedagógico em uma das avaliações, com intuito de motivar
os alunos a estudarem o conteúdo matemático.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LEILA ZAGUETO CAUNETO
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Matemática X Realidade: economia familiar
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Porcentagem, Representação Gráfica
Resumo: O presente material socializa o trabalho desenvolvido com os alunos do 7º ano B e C
do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre - Ensino Fundamental, Médio e
Profissional -, utilizando a Modelagem Matemática como tendência e possibilidade de estratégia
de ensino-aprendizagem. A proposta de trabalho oportuniza ao educando contextualizar a sua
realidade, explorando os conteúdos da disciplina e aproximando a família do ambiente escolar. A
Modelagem Matemática tem como pressuposto a problematização de situações do cotidiano, e é
por meio desta tendência que trabalhamos a economia familiar e o papel sociocultural da
matemática. Concluímos que a modelagem matemática é um recurso metodológico que pode dar
mais motivação aos alunos, facilitando a aprendizagem, e que é possível trazer a família para
mais perto do contexto escolar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LEILA ZAGUETO CAUNETO
Orientador: Jose Ricardo Souza - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Matemática X Realidade: economia familiar
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática: Porcentagem, Representação Gráfica
Resumo: Conscientes de que o ensino da matemática requer o incremento de novas práticas
pedagógicas para que haja um aprendizado significativo, procuramos nesta unidade temática
desenvolver novas ações que permitam ao aluno interagir de maneira mais ativa com a disciplina,
proporcionando motivação e dando sentido ao processo ensino-aprendizagem. Nosso objetivo é
desenvolver os conteúdos curriculares utilizando como estratégia a tendência metodológica
Modelagem da Matemática, que tem como pressuposto a problematização de situações do
cotidiano. Realizaremos este projeto com alunos do 7º ano do ensino fundamental, com os quais
trabalharemos a economia familiar, com ênfase nas despesas mensais, procurando mostrar a
matemática aplicada à realidade. Buscaremos a participação da família para realização do projeto
visando a aproximação desta com a escola e possibilitando momentos de debates e discussões
que ampliem a percepção de consumo e favoreçam o desenvolvimento da consciência crítica,
fator fundamental para poder vivenciar nossa condição cidadã.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LENIR ROQUE
Orientador: Flavio Roberto DIas SIlva - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo

Título: A Matemática e o Jogo como influência no Rendimento Escolar
Tema: Tendência da Educação Matemática
Palavras-chave: Aprendizagem, Jogos matemáticos, Números inteiros
Resumo: A utilização de jogos como estratégias de ensino-aprendizagem em sala de aula é um
dos recursos pedagógicos que contribui para estimular a criatividade e participação dos alunos.
Desenvolvendo e aprimorando as habilidades que compõem o raciocínio lógico e ao professor a
oportunidade de criar e inovar em seu ambiente escolar proporcionando momentos de interação
entre professor e aluno. Dessa maneira o trabalho tem como objetivo apresentar o jogo como
instrumento de aprendizagem para despertar o interesse dos alunos para o ensino da
matemática, utilizando números inteiros com o 7º ano na construção de jogos matemáticos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LENIR ROQUE
Orientador: Flavio Roberto DIas SIlva - IES: UNIOESTE
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Título: A Matemática e o Jogo como influência no Rendimento Escolar
Tema: Tendência da Educação Matemática
Palavras-chave: Aprendizagem, Jogos matemáticos, Nú
Resumo: A utilização de jogos como estratégias de ensino-aprendizagem em sala de aula é um
dos recursos pedagógicos que contribui para estimular a criatividade e participação dos alunos.
Desenvolvendo e aprimorando as habilidades que compõem o raciocínio lógico e ao professor a
oportunidade de criar e inovar em seu ambiente escolar proporcionando momentos de interação
entre professor e aluno. Dessa maneira o trabalho tem como objetivo apresentar o jogo como
instrumento de aprendizagem para despertar o interesse dos alunos para o ensino da
matemática, utilizando números inteiros com o 7º ano na construção de jogos matemáticos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LILIANA CLAUDIA RODRIGUES
Orientador: LOURDES MARIA WERLE DE ALMEIDA - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O ensino da Matemática mediado por atividades de modelagem matemática em um
colégio agrícola
Tema: Modelagem Matemática no Ensino Médio
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Ensino-aprendizagem, Funções, Geogebra,
Resumo: Este artigo é resultado de estudos realizados no Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), do Governo do Estado do Paraná, como formação continuada, na disciplina
de Matemática. O texto relata o desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática com
alunos do 1º ano do ensino médio integral do Curso Técnico em Agropecuária, no Colégio
Agrícola Estadual Manoel Ribas, no município de Apucarana, visando a abordagem de temáticas
relativas a problemas agrícolas para mediar o ensino e a aprendizagem de conceitos
matemáticos. O trabalho realizado com os alunos objetivou investigar estratégias que facilitem a
compreensão do conteúdo relacionado à funções e aliada ao uso das mídias tecnológicas, em
especial o software geogebra e sua aplicabilidade em situações-problema. Assim criaram-se
possibilidades para responder questões e fazer a interdisciplinaridade com outras disciplinas
técnicas. Os alunos foram familiarizados com as atividades de modelagem considerando três

momentos de familiarização. As atividades abordaram situações que despertaram o interesse dos
alunos bem como o contato com conteúdos da matemática, contextualizando-os com problemas
agrícolas relativos às especificidades do curso.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LILIANA CLAUDIA RODRIGUES
Orientador: LOURDES MARIA WERLE DE ALMEIDA - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ensino da Matemática mediado por atividades de modelagem matemática de problemas
da prática de uma atividade agrícola
Tema: Modelagem Matemática no Ensino Médio
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Ensino-aprendizagem, Funções, Geogebra,
Resumo: A finalidade deste projeto é desenvolver atividades de modelagem matemática com
alunos do 1º ano do Ensino Profissionalizante do Curso Técnico em Agropecuária, visando
oportunidades de trabalhar com situações-problema da vida fora da escola e de fazer associações
destas atividades com a aprendizagem de funções. Ao possibilitar o trabalho com situações do
cotidiano, a modelagem matemática propicia ao aluno o contato com uma diversidade de
informações, as quais exigem registro e tratamento adequados para que se possa obter e validar
modelos. É justamente isto que pode levar à compreensão de um conceito matemático. O projeto
será desenvolvido em etapas gradativas com atividades da área da agricultura com o modelo
matemático da plantação de feijão como cultura alternativa para a agricultura familiar e com
atividade da área de pecuária no laticínio, mostrando possíveis fontes de renda familiar,
enfatizando a realização de diferentes registros de representação dessas funções e o uso do
software geogebra no decorrer das atividades como recurso na representação gráfica e algébrica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LILIANE MARIA RIGHI
Orientador: Daniela Maria Grande Vicente - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Ensinando Geometria Através da Modelagem no 8° Ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria, ensino-aprendizagem, modelagem matemática
Resumo: Este artigo é resultado de um trabalho desenvolvido na disciplina de Matemática no 8º
ano do Ensino Fundamental, o qual proporcionou aos alunos o ensino da geometria de forma
contextualizada, visando contribuir para aprendizagem de forma significativa, relacionando os
conteúdos abordados com a realidade, estimulando para que tenham iniciativa própria na busca
do conhecimento científico, e interesse pelos conteúdos estudados na disciplina de Matemática.
Esse trabalho propõe um estudo dos conteúdos que embasam a construção da planta baixa da
quadra de esportes da escola. Por meio dessa construção, exploramos conceitos geométricos,
que culminaram com a confecção da maquete e a socialização dos conhecimentos oriundos
dessa construção, realizando a associação entre teoria e prática. O encaminhamento
metodológico utilizado na organização das atividades foi a Modelagem Matemática, que é um
encaminhamento didático que colaborou para tornar as práticas pedagógicas mais eficientes em
sala de aula e, consequentemente, melhorou os resultados do processo ensino-aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LILIANE MARIA RIGHI
Orientador: Daniela Maria Grande Vicente - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Ensinando Geometria Através da Modelagem no 8° Ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria, ensino-aprendizagem, modelagem matemática
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica faz parte das atividades propostas no Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE/2014, como proposição de desenvolvimento de práticas
pedagógicas em sala de aula. Para tanto nesta unidade didática serão propostas atividades
interativas para desenvolver e estimular nos alunos o interesse pala matemática. Com o objetivo
de proporcionar o ensino da geometria de forma contextualizada, mostrando que a mesma pode
ser ensinada a partir de situações do cotidiano. Nessa perspectiva, faremos o uso da modelagem
matemática como metodologia de ensino. Acreditamos que a mesma será capaz de contribuir de
forma significativa para relacionar os conteúdos abordados com a realidade dando significado a
aprendizagem e estimulando os alunos para que tenham iniciativa própria na busca do
conhecimento científico. Portanto, essa unidade didática visa explorar os conceitos geométricos e
de medidas no 8° ano do ensino fundamental, através da construção da planta baixa da quadra
de esportes da escola e a confecção da maquete da mesma.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LILIANE REGINA PEREIRA
Orientador: Barbara Nivalda Palharini Alvim Sousa Robim - IES: Universidade Estadual do Norte
do Paraná
Etapa: Artigo
Título: O Ensino e a Aprendizagem da Matemática mediada por software educativo na forma de
Objetos de Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação matemática, Objetos de Aprendizagem, Software Educativo
Resumo: Este artigo relata uma pesquisa que teve como objetivo analisar a utilização de
softwares educativos, na forma de Objetos de Aprendizagem (OA), nos processos de ensino e
aprendizagem de conteúdos matemáticos, a fim de identificar qual a relevância do uso dessas
tecnologias na prática pedagógica de professores de matemática. Como resultado espera-se
responder a questão de pesquisa: na prática pedagógica de professores em exercício, quais
possíveis contribuições do uso de softwares educativos para o ensino e a aprendizagem da
Matemática? Na coleta de dados utilizou-se a aplicação de questionários semi estruturados e a
realização de uma oficina teórico/prática envolvendo a manipulação de softwares educativos e o
estudo dirigido de textos sobre o tema. Dada às características da pesquisa, utilizamos a
metodologia qualitativa para análise dos dados coletados. Entre outros atributos, professores de
matemática consideram que as contribuições do uso de softwares educativos na prática
pedagógica podem auxiliar o professor a dar sentido aos conceitos e possibilitar a ampliação de
conceitos teóricos, além de colaborar para que alunos busquem soluções a diferentes problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LILIANE REGINA PEREIRA
Orientador: Barbara Nivalda Palharini Alvim Sousa Robim - IES: Universidade Estadual do Norte
do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Ensino e a Aprendizagem da Matemática mediada por software educativo na forma de
Objetos de Aprendizagem
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação matemática, Objetos de Aprendizagem, Software Educativo
Resumo: Essa pesquisa tem como objetivo analisar a utilização de softwares educativos, na
forma de Objetos de Aprendizagem (OA), nos processos de ensino e aprendizagem de conteúdos
matemáticos, a fim de identificar qual a relevância do uso das tecnologias em forma de OA, na
prática pedagógica de professores de matemática em sala de aula. A utilização dos recursos
tecnológicos no ensino da Matemática pode contribuir com essa disciplina. Contudo, a simples
inserção dos recursos tecnológicos, não significa a ocorrência da aprendizagem, é preciso que
esses recursos, tais como o computador, a internet, softwares, dentre outros, sejam utilizados de
forma crítica e pedagógica visando a aprendizagem dos estudantes. Para coleta de dados utilizase aplicação de questionários semiestruturados, a realização de oficinas e o estudo de textos para
reflexão, dados as características utilizamos a metodologia qualitativa para análise dos dados.
Como resultados espera-se responder a questão de pesquisa: Quais possíveis contribuições do
uso de softwares educativos para o ensino e a aprendizagem da Matemática?

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LIZETE DA SILVA PERECIN
Orientador: DANIEL DE LIMA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Artigo
Título: Explorando os números inteiros por meio dos jogos matemáticos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números inteiros, Jogos matemáticos, Aprendizagem,
Resumo: O projeto intitulado "Explorando os números inteiros por meio dos jogos matemáticos",
tem como objetivo geral aliar jogos manipulativos ao processo do ensino da Matemática
proporcionando um ambiente de aprendizagem em que há a exploração dos conceitos dos
números inteiros, desenvolvendo dessa forma habilidades de raciocínio, concentração,
organização e criatividade e se justifica por acreditar que os jogos se forem convenientemente
planejados podem vir a ser um recurso pedagógico capaz de propiciar a construção do
conhecimento matemático, tendo em vista segundo alguns autores que os números inteiros, mais
especificamente os números negativos, no decorrer da história da matemática, apresentaram
alguns problemas quanto a sua aceitação e até nos dias atuais nos deparamos com situações
quanto ao entendimento do seu conceito, bem como das realizações de suas operações básicas.
Nesse contexto a problemática que se pretende responder é: Será que os jogos matemáticos
podem amenizar essas dificuldades de compreensão?
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Título: Explorando os números inteiros por meio dos jogos matemáticos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números inteiros, Jogos matemáticos, Aprendizagem,
Resumo: O projeto intitulado "Explorando os números inteiros por meio dos jogos matemáticos",
tem como objetivo geral aliar jogos manipulativos ao processo do ensino da Matemática
proporcionando um ambiente de aprendizagem em que há a exploração dos conceitos dos
números inteiros, desenvolvendo dessa forma habilidades de raciocínio, concentração,
organização e criatividade e se justifica por acreditar que os jogos se forem convenientemente
planejados podem vir a ser um recurso pedagógico capaz de propiciar a construção do
conhecimento matemático, tendo em vista segundo alguns autores que os números inteiros, mais
especificamente os números negativos, no decorrer da história da matemática, apresentaram
alguns problemas quanto a sua aceitação e até nos dias atuais nos deparamos com situações
quanto ao entendimento do seu conceito, bem como das realizações de suas operações básicas.
Nesse contexto a problemática que se pretende responder é: Será que os jogos matemáticos
podem amenizar essas dificuldades de compreensão?
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LOURDES APARECIDA NOCETTE
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: A importância da Matemática Financeira no cotidiano e na construção da cidadania.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira, Juros Simples e Compostos, Resolução de Problemas,
Resumo: A Matemática Financeira encontra-se muito presente em nosso cotidiano, quer seja
quando efetuamos o financiamento de um automóvel ou imóvel, ou até mesmo, em situações
mais simples como o desconto que recebemos ao fazermos uma compra com pagamento à vista.
Estes exemplos de aplicações financeiras são movimentados sob o efeito de juros e buscando
contribuir para melhoria no ensino e aprendizagem de Matemática Financeira, foram
desenvolvidas atividades que contribuíssem para um envolvimento em torno de uma
contextualização com a realidade do aluno, empregando como ferramenta metodológica a
Resolução de Problemas. Foi desenvolvido um projeto de intervenção no Colégio Estadual
Alberico Marques da Silva - EFMP, aplicado em uma sala de aula com alunos de 9º ano, com o
objetivo de propor aos educandos os conceitos básicos da Matemática Financeira e como ela está
relacionada e afeta nossa economia familiar. Para atingir tal objetivo, foram propostos exemplos
atuais e relacionados ao nosso dia a dia e induzimos questões como, por exemplo, quando
compramos um eletrodoméstico. Quanto é cobrado de juros se efetuarmos a compra a prazo? E
se fizéssemos a mesma compra, quanto estaríamos economizando ao pagarmos à vista? Ao final
do trabalho considerou-se de extrema importância a metodologia proposta, pois houve um grande
interesse, por parte dos educandos, em desenvolver e solucionar as atividades propostas por se
tratar de assuntos pertinentes ao seu cotidiano e que contribuíram para a formação da cidadania
e de uma melhor interação professor/aluno.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LOURDES APARECIDA NOCETTE
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A importância da Matemática Financeira no cotidiano e na construção da cidadania.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Resolução de Problemas
Palavras-chave: Matemática, Matemática Financeira, Resolução de Problemas, Juros
Resumo: Esta produção didático - pedagógica, faz parte do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE), oferecido pela Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná.
Elaboramos tarefas diferenciadas que envolvem situações cotidianas, buscando aproximá-las do
mundo real de nossos educandos, com o intuito de que possam compreender e atribuir sentido à
Matemática financeira e mais especificamente aos cálculos de juros embutidos nos produtos, pois
é quando se produz significado que alcançamos a verdadeira aprendizagem. Propomos como
metodologia a Resolução de Problemas, pois sabemos que esta contribui para a formação do
pensamento matemático e associada às atividades propostas favorecem o desenvolvimento da
autonomia do aluno para compreensão, análise e aplicação de processos de organização das
finanças em seu cotidiano. Esta produção será direcionada aos alunos do 9º do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Alberico Marques da Silva de Santa Isabel do Ivaí. Esperamos
que, por meio da compreensão e análise dessas atividades, o aluno possa levantar situações
problemas e formular ideias que lhes permitam buscar soluções, entendendo assim que a
Matemática financeira faz parte do seu dia a dia e que compreendê-la os ajuda na resolução de
situações problemas de seu cotidiano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LOURIVAL PESTANA
Orientador: DANIEL DE LIMA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Artigo
Título: UMA PROPOSTA DINÂMICA PARA O ENSINO DA FUNÇÃO AFIM A PARTIR DA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Função Afim, Resolução de Problemas, Aprendizagem,
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto "Uma Proposta
Dinâmica para o Ensino da Função Afim a partir da Resolução de Problemas, desenvolvido junto
aos alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Rachel de Queiroz e apresentado aos
professores da Rede Pública Estadual do Paraná, por meio do GTR. Teve como objetivo por meio
da metodologia da resolução de problemas propiciar uma mobilização dos saberes, no intuito de
fazer com que o aluno aprenda a montar estratégias, raciocinar logicamente, verificar se a
estratégia adotada foi válida e desenvolver o pensamento crítico. Em síntese o que se pretendeu
foi desenvolver estudo bibliográfico e teórico sobre Função Afim, com elaboração de diagnóstico
das principais dificuldades apresentadas pelos alunos na compreensão e interpretação da Função
Afim utilizando situações-problemas contextualizadas. O desenvolvimento das atividades ocorreu
em encontros semanais, e foi dividido em três momentos. No primeiro momento trabalhou-se os
experimentos e atividades elementares. No segundo momento inseriu-se o conceito da Função
Afim, suas características e formas de representação, e posteriormente, foram apresentadas
situações-problema. No terceiro momento trabalhou-se uma atividade complementar com

situações-problema aplicadas nas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP) e Prova Brasil. Ficou claro que a metodologia da
resolução de problemas incita o aluno a aprender melhor relacionando o conteúdo à sua
aplicabilidade, fixar os conceitos matemáticos com significação e se envolver construindo uma
relação investigativa e de prazer com essa ciência, desmistificando a ideia de complexidade que a
maioria dos alunos imprime a ela.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LOURIVAL PESTANA
Orientador: DANIEL DE LIMA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Uma Proposta Dinâmica para o Ensino da Função Afim a partir da Resolução de
Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Função Afim, Resolução de Problemas, Aprendizagem,
Resumo: O conceito de função é um objeto matemático que está presente em diversas áreas do
conhecimento, com diferentes interpretações e representações e seu entendimento pode auxiliar
as pessoas na resolução de problemas práticos, não apenas no que se refere ao estudo da
matemática, mas em diversas situações que possam surgir no dia a dia. Após constatar a
dificuldade de aprendizagem que os alunos do Ensino Médio apresentam em relação ao estudo
da função afim propomos uma sequência de ensino baseada na metodologia de resolução de
problemas. Visando superar essas dificuldades, será desenvolvido estudo bibliográfico e teórico
sobre Função Afim, com elaboração de diagnóstico das principais dificuldades apresentadas pelos
alunos na compreensão e interpretação da Função Afim através de situações-problemas
contextualizadas. O objetivo dessa proposta pedagógica é levar o aluno a participar das situações
de aprendizagem, construir seu próprio conhecimento e apropriar-se de conceitos para expressar
algébrica e graficamente, a dependência de duas variáveis de uma função afim.Justifica-se por
trabalhar com a função afim utilizando a metodologia de resolução de problemas, pois se trata de
uma metodologia pela qual o estudante tem oportunidade de aplicar conhecimentos matemáticos
adquiridos em novas situações, de modo a resolver as questões propostas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LUCIANA KELNIHAR
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Possibilidades e limites do Laboratório de Ensino da Matemática no Ensino Médio.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Laboratório de Matemática, Ensino Médio, Investigação Matemática,
Resumo: Este artigo teve como objetivo de auxiliar os professores da Rede de Ensino do Estado
do Paraná a trabalharem com o Laboratório de Ensino da Matemática, tendo como tendência
metodológica a investigação matemática e foi desenvolvido com os professores do Núcleo
Regional de Pitanga - Pr. As temáticas trabalhadas na construção dos materiais para o
laboratório: Função Exponencial/Progressão Geométrica, Funções/Sequências numéricas e
Geometria Espacial/Geometria Projetiva; cuja metodologia utilizada foi a construção de alguns

materiais (sólidos, figuras, quebra-cabeças, jogos, textos e imagens) pelos professores cursistas e
posteriormente pelos alunos levando em conta a realidade de cada escola. O Laboratório de
Matemática deve ser criativo, prático e não precisar de materiais caros. Ao final do trabalho,
espera-se que as discussões realizadas nos grupos de trabalho levem estes professores a
repensarem suas práticas pedagógicas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LUCIANA KELNIHAR
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Possibilidades e limites do Laboratório de Ensino da Matemática no Ensino Médio.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Laboratório de Matemática, Ensino Médio, Investigação Matemática,
Resumo: Os Laboratórios de Ensino da Matemática foram criados mediante a necessidade de
relacionar o cotidiano dos alunos com a sua vida escolar, com ênfase na aprendizagem científica,
entretanto, verifica-se que ainda são pouco utilizados pelas escolas. Com o propósito de contribuir
para a mudança deste cenário, o objetivo deste trabalho é mostrar aos professores da rede
estadual de ensino a importância, possibilidades e limites do uso do Laboratório de Ensino da
Matemática no Ensino Médio. Pretende-se desenvolver com os docentes atividades de
construção e a elaboração de materiais didáticos como sólidos, figuras, quebra-cabeças, jogos,
textos, imagens, entre outros. Espera-se que os professores avaliem a utilização do laboratório
como uma possibilidade pedagógica de desenvolver no aluno a curiosidade e o gosto de aprender
matemática, além de estimular a compreensão de conceitos por meio da investigação
matemática.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LUCIANA MESQUITA
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Fazer Matemática, um caminho para aprender
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e escola
Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa, monitoria, grupo colaborativo, THA (Trajetória
Hipotética de Aprendizagem),
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da aplicação de um projeto que buscou, por meio da
aprendizagem colaborativa, proporcionar caminhos alternativos na ação de ensinar e aprender
matemática com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Buscamos uma nova oportunidade no
contra turno, ao reunir esses alunos do 8º ano com os alunos do Ensino Médio. Os primeiros não
conseguiam, por um motivo ou outro, aprender o conteúdo de matemática trabalhado pelo
professor durante as aulas regulares, os alunos do Ensino Médio, mais maduros, chamados
monitores, tiveram a tarefa de resolver questões de matemáticas sob a observação e orientação
do professor regente, autor desse trabalho. A preparação do trabalho foi feita por meio de
Trajetórias Hipotéticas de Aprendizagem, que tinham a intenção de preparar os alunos mais
velhos para a tarefa com os do 8º ano. Durante a realização da implementação da proposta foram
colhidos indícios de que essa pode ser uma forma produtiva de aprender Matemática, tanto por
aqueles que conduziram quanto por aqueles que foram orientados, no caso, os alunos mais
jovens.
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Professor PDE: LUCIANA MESQUITA
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Fazer Matemática, um caminho para aprender
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e escola
Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa, monitoria, grupo colaborativo, THA (Trajetória
Hipotética de Aprendizagem)
Resumo: Este projeto busca, por meio da aprendizagem colaborativa, proporcionar novos
encaminhamentos de aprendizagem com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental que não
conseguiram, por um motivo ou outro, aprender o conteúdo de matemática trabalhado pelo
professor durante as aulas regulares. Buscamos uma nova oportunidade no contra turno, ao
reunir esses alunos com os outros alunos mais maduros, chamados monitores, para resolver
tarefas matemáticas sob a observação e orientação do professor regente. Será investigado se a
aprendizagem colaborativa entre alunos de anos diferentes, do Ensino Médio e Ensino
Fundamental, é produtiva no ensinar e aprender Matemática. A professora regente construirá
Trajetória Hipotética de Aprendizagem para guiar os alunos do Ensino Médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LUCIANE PASSOS
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Jogos no ensino de Matemática: contribuições na formação dos futuros professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Formação de Docentes, anos iniciais, jogos matemáticos
Resumo: O presente artigo pretende socializar os resultados obtidos na implementação de uma
proposta de trabalho desenvolvida durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE 2014/2015), promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Fazem parte desta
pesquisa alunas do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Antônio Xavier da
Silveira - Ensino Fundamental, Médio e Normal do NRE de Irati. O estudo teve por objetivo
contribuir na formação dos alunos do curso de Formação de Docentes - modalidade Normal evidenciando a importância do lúdico e em particular dos jogos no ensino de Matemática, nos
anos iniciais da escolarização básica. A proposta foi idealizada a partir da constatação da
necessidade do fortalecimento dos cursos de formação docente em nível médio, uma vez que são
esses cursos que dão suporte para o ensino nos primeiros anos de escolarização. Também por
compreendermos que os jogos, associados às situações de ensino, podem proporcionar maior
significação aos conceitos matemáticos e trazer mais dinamismo à prática docente. Através de um
grupo de estudos com futuros professores, pode-se averiguar o nível de conhecimento do público
envolvido sobre a temática, subsidiar reflexões sobre os fundamentos teórico-metodológicos dos
jogos no ensino de Matemática e apresentar sugestões de jogos. A proposta oportunizou ao
público envolvido a reflexão sobre o cotidiano da sala de aula e a motivação para que em seu
exercício profissional busquem alterar a rotina de trabalho com atividades dinâmicas e
diversificadas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LUCIANE PASSOS
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos no ensino de Matemática: contribuições na formação dos futuros professores dos
anos iniciais do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: formação de docentes, anos iniciais, jogos matemáticos
Resumo: A presente produção didático-pedagógica pretende contribuir na formação dos alunos
do curso de Formação de Docentes - modalidade normal - evidenciando a importância do lúdico e
em particular dos jogos no ensino de Matemática nos anos iniciais da escolarização básica. A
relevância desse trabalho vem ao encontro da necessidade de se fortalecer os cursos de
formação, uma vez que são tais cursos que dão suporte para o ensino nos primeiros anos de
escolarização e por compreendermos que os jogos, associados às situações de ensino, podem
proporcionar maior significação aos conceitos matemáticos e trazer mais dinamismo à prática
docente. De forma específica, este material tem por finalidades: subsidiar reflexões sobre os
fundamentos teórico-metodológicos dos jogos no ensino de Matemática, apresentar sugestões de
jogos para a organização, discussões e reflexões de um grupo de estudo com futuros professores
da escolarização básica inicial e auxiliar as ações da autora no processo de implementação do
Projeto de Intervenção Pedagógica. Acredita-se que tal proposta oportunizará ao público
envolvido a reflexão sobre o cotidiano da sala de aula e a motivação para que em seu exercício
profissional busquem alterar a rotina de trabalho com atividades dinâmicas e diversificadas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LUCIENE CRISTINA DARRONQUI
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Elementos da História da Matemática como Estratégia Pedagógica no Ensino da Função
Polinomial do Primeiro Grau
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matematíca
Palavras-chave: Função Polinomial do Primeiro Grau, História da Matemática, História da
Matemática no Ensino de Funções
Resumo: Este artigo é resultado da produção didática aplicada com alunos da primeira série do
Ensino Médio. Essa produção didática teve como estratégia metodológica a leitura integrada á
história da matemática e visou contribuir com a formação do aluno enquanto cidadão que lê e
compreende o que está lendo em qualquer área do conhecimento, partindo do pressuposto que a
leitura é fundamental para os processos de ensino e de aprendizagem. A ideia foi elaborar um
material com atividades que possibilitassem ao aluno perceber a formalização do conceito de
função e a aplicabilidade em seu cotidiano correlacionando com outras áreas do conhecimento, e
ainda, perceber a importância de integrar a leitura e a história da matemática nas aulas de
matemática.
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Título: ELEMENTOS DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
NO ENSINO DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO PRIMEIRO GRAU
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matematíca
Palavras-chave: Função Polinomial do Primeiro Grau, História da Matemática, História da
Matemática no Ensino de Funções,
Resumo: Esta produção didática é um material direcionado aos alunos da primeira série do
Ensino Médio Regular do Colégio Estadual Unidade Polo de Maringá, como subsídio aos
processos de ensinar e de aprender o conteúdo Funções previsto nas Diretrizes Curriculares de
Matemática do Paraná (2008): "Expressões e Função Polinomial do primeiro grau" e tem como
estratégia metodológica a Leitura de textos sobre a história da matemática. Assim, essa unidade
didática visa contribuir, ainda, com a formação do aluno enquanto cidadão que lê e compreende o
que está lendo em qualquer área do conhecimento, partindo do pressuposto que a leitura é
fundamental para os processos de ensino e de aprendizagem, pois, as observações cotidianas
apontam como a principal dificuldade escolar. A ideia foi elaborar um material com atividades que
possibilitem ao aluno perceber a formalização do conceito de função e a aplicabilidade em seu
cotidiano correlacionando com outras áreas do conhecimento. Contudo, perceber a importância
de integrar a leitura e a história da matemática nas aulas de matemática. No intuito de que os
processos de ensino e de aprendizagem se efetivem com significado e segurança, a presente
produção didático pedagógica apresenta atividades, com ênfase às contextualizadas na história,
visando analisar as atitudes e os procedimentos dos estudantes da primeira série do Ensino
Médio diante da leitura de textos com fatos históricos nas aulas de matemática. Assim, as
atividades elaboradas visam desenvolver noções e conceitos de Expressões e Funções, bem
como, contribuir com a formação do aluno como cidadão crítico, reflexivo e politicamente inserido
no mundo social globalizado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LUCILENE PERON
Orientador: LUCIANA DEL CASTANHEL PERON DA SILVA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O lúdico no ensino da Matemática: trabalhando com gincana.
Tema: Tendências Metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: Este trabalho sugere que seja estabelecido um olhar mais afetuoso com relação
aos alunos que chegam ao 6º ano, para que estes não se percam emocionalmente e
pedagogicamente nessa nova fase de estudos, ou seja, nessa transição do 5º para o 6º ano, Com
foco
Resumo: Este trabalho sugere que seja estabelecido um olhar mais afetuoso com relação aos
alunos que chegam ao 6º ano, para que estes não se percam emocionalmente e
pedagogicamente nessa nova fase de estudos, ou seja, nessa transição do 5º para o 6º ano. Com
foco neste objetivo, propõe-se uma nova metodologia para as aulas de matemática, na intenção
de recepcionar melhor essas crianças e possibilitar um laço mais afetivo entre professor e aluno.
Para isso foi desenvolvida uma gincana para a turma do 6º ano do Colégio Estadual do Campo
Coelho Neto, onde a turma foi dividida em quatro grupos que resolveram atividades diversificadas
envolvendo resolução de exercícios, paródias, histórias em quadrinhos entre outras. O objetivo foi

proporcionar uma interação maior entre professor-aluno e a redução de problemas comuns como:
indisciplina, falta de concentração para ler, interpretar e resolver os exercícios propostos,
dificuldades de entender o conteúdo explicado e alto índice de reprovação. Problemas esses que
podem ser conseqüências também da falta de uma proposta de recepção adequada desses
novos alunos.
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Título: O lúdico no ensino da Matemática: trabalhando com gincana
Tema: Tendências Metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática,relação professor e aluno,gincana,resolução de
problemas,transição
Resumo: O presente projeto sugere que seja estabelecido um olhar mais afetuoso com relação
aos alunos que chegam ao 6º ano, para que estes não se percam emocionalmente e
pedagogicamente nessa nova fase de estudos, ou seja, nessa transição do 5º para o 6º ano. Com
foco neste objetivo, propõe-se uma nova metodologia para as aulas de matemática, na intenção
de recepcionar melhor essas crianças e possibilitar um laço mais afetivo entre professor e aluno.
Para isso será desenvolvida uma gincana que se realizará diariamente durante as aulas de
matemática. A turma será dividida em grupos e serão propostas atividades que envolvem
resolução de exercícios, paródias, histórias em quadrinhos entre outras. Com isso, espera-se uma
interação maior entre professor-aluno e a redução de problemas comuns como: indisciplina, falta
de concentração para ler, interpretar e resolver os exercícios propostos, dificuldades de entender
o conteúdo explicado e alto índice de reprovação. Problemas esses que acreditamos serem
conseqüências também da falta de uma proposta de recepção adequada desses novos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: LUCIMARA PEREIRA CAMPOS
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Título: A FIXAÇÃO DAS OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS ATRAVÉS DE JOGOS "ONLINE"
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática: Jogos com Mídias tecnológicas
Palavras-chave: Jogos, Criatividade, Aprendizagem significativa
Resumo: O presente artigo teve como tema a fixação dos jogos fundamentais através de jogos
"online" com foco na multiplicação de números naturais, cujo objetivo era investigar se a utilização
dos jogos "online" como metodologia de aprendizagem ajuda na compreensão e assimilação dos
conteúdos trabalhados e se seriam capazes de estimular no aluno o interesse, a criatividade e a
interação, de modo a formar um ambiente educativo propício à aprendizagem. Sabemos que os
alunos apresentam dificuldade em compreender e o raciocinar grande parte dos conteúdos que
lhes são propostos, com isso justificamos a iniciativa dessa investigação. A pergunta que difundiu
este estudo foi: "Os jogos "online" como ferramentas alternativas de aprendizagem ajudam na
compreensão e assimilação dos conteúdos trabalhados em sala de aula?". Os dados foram
coletados por meio de atividades antes e depois da intervenção pedagógica. Os sujeitos que
participaram da pesquisa foram os alunos do 6º ano do Colégio Estadual Miguel Dias. Tendo por

fundamentos as teorias de informática e jogos no ensino da matemática. As contribuições
reveladas neste estudo apontam que a utilização dos jogos é um caminho para o educador
desenvolver aulas mais interessantes, descontraídas e dinâmicas. Com isso é possível afirmar
que a utilização dos jogos pode ser bastante útil no processo de ensino-aprendizagem.
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Título: A fixação das operações fundamentais através de jogos online
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Resumo: Numa era de tecnologia e comunicação é fundamental que os alunos se familiarizem
com o computador e a internet, para aprofundar ainda mais sua aprendizagem matemática. Os
jogos "online" se apresentam como uma alternativa atual que podem ajudar na dificuldade de
compreender e raciocinar levando os alunos à troca de experiências, melhorarem a concentração
e agilidade mental, além de ser uma atividade que desenvolve o raciocínio, a reflexão e a
competição, visando uma aprendizagem mais significativa, crítica e argumentativa.Portanto os
jogos "online" ao serem utilizados durante as aulas se tornam uma ferramenta de mediação
pedagógica, motivando o aluno e possibilitando a compreensão, assimilação, maior criatividade e
melhor interesse por parte dos alunos, contribuindo para a melhoria do processo de ensino e
aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
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Título: O uso do jogo africano shisima como auxílio ao processo de ensino aprendizagem da
matemática
Tema: Diálogo curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Geometria, Polígonos Regulares, Medidas, Shisima
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados do projeto de implementação pedagógica
aplicado a uma turma de estudantes do 7° ano, do Ensino Fundamental do Colégio Estadual
Hasdrubal Bellegard, Curitiba, Paraná. O projeto teve por objetivo trabalhar conteúdos
matemáticos através do jogo africano Shisima, originário dos povos quenianos, e abordou
conteúdos de geometria e medidas. Além disso, buscou-se fomentar reflexões acerca da
influência da cultura africana na cultura brasileira, e fortalecer as relações sociais. O trabalho foi
desenvolvido através da confecção do tabuleiro do Shisima, bem como de atividades matemáticas
possíveis de serem abordadas por meio desse jogo, tais como: ângulos, polígonos, retas, arestas,
vértices, medidas, entre outros. O jogo Shisima, como recurso didático, auxiliou o
desenvolvimento do raciocínio lógico, proporcionou maior interação entre os educandos, uma vez
que a colaboração foi requisito primordial para a execução das atividades.
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Título: O USO DO JOGO AFRICANO SHISIMA COMO AUXÍLIO AO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Geometria, Polígonos regulares, Medidas, Shisima
Resumo: O projeto tem por objetivo trabalhar conteúdos matemáticos através do jogo africano
Shisima, originário dos povos quenianos, visando abordar conteúdos de geometria e medidas,
oportunizar reflexões acerca da influência da cultura africana na cultura brasileira e fortalecer as
relações sociais. O trabalho será desenvolvido através da confecção do tabuleiro do Shisima, bem
como de atividades matemáticas possíveis de serem abordadas por meio desse jogo. Entende-se
que o jogo Shisima,além de desenvolver o raciocínio lógico, proporcionará maior interação entre
os educandos, uma vez que a colaboração é requisito primordial para execução das atividades.
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Resumo: Este artigo é resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, intitulado "
A tabuada de forma lúdica no 6º ano", aplicado com alunos do 6º ano, ensino Fundamental Séries Finais, da Escola Estadual Tiradentes, município de Pitanga, no ano de 2014, durante os
meses de fevereiro a julho. O trabalho realizado teve como objetivo trabalhar a tabuada de forma
lúdica, visto que a tempos a tabuada vem sendo trabalhada como um conjunto de números a
serem decorados e se faz necessário essa mudança no processo ensino aprendizagem nas aulas
de matemática. Nesse sentido iremos destacar formas diferenciadas para auxiliar no ensino da
tabuada, destacando a utilização de materiais concretos para a formação de conceitos, bem como
o uso de jogos para trabalhar e melhorar a compreensão desse conteúdo contribuindo para que a
aprendizagem da disciplina se torne mais efetiva. Também traz o resultado da Produção Didática
pedagógica trabalhada nas aulas, durante a implementação do Projeto, através das ações
desenvolvidas.
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Resumo: O presente projeto justifica-se pela necessidade de se trabalhar a tabuada de forma
lúdica no 6º ano, visto que a tempos a tabuada vem sendo trabalhada como um conjunto de
números a serem decorados e se faz necessário essa mudança no processo ensino
aprendizagem nas aulas de matemática. Nesse sentido iremos destacar formas diferenciadas
para auxiliar no ensino da tabuada, destacando a utilização de materiais concretos para a
formação de conceitos, bem como o uso de jogos para trabalhar e melhorar a compreensão
desse conteúdo contribuindo para que a aprendizagem da disciplina se torne mais efetiva. Ensinar
matemática de forma aceitável sempre foi um grande desafio para os professores de todas as
séries e as operações de multiplicação e divisão apresentam um impasse para a aprendizagem
das crianças até os dias de hoje. Uma prova disso é que os educandos apresentam grande
resistência à popular "tabuada de vezes" e este fato resultam de um ensino tradicional e arcaico
da multiplicação nas escolas, onde educandos se veem obrigados a decorar as operações e
saber operacionalizá-las a qualquer custo. Diante disto percebe-se a necessidade de se trabalhar
a matemática de forma lúdica utilizando de brincadeiras e jogos para estimular a aprendizagem
dos educandos.
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Título: Estudo de números racionais na forma fracionária e operações com esses números via
Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tendências Metodológicas em Educação Matemática, Resolução de Problemas,
operações com números racionais na forma fracionária
Resumo: Neste artigo apresentam-se informações do trabalho realizado com alunos de 6º ano do
Ensino Fundamental, da Sala de Apoio que teve por objetivo oportunizar, através da Resolução de
Problemas, a compreensão dos números racionais na forma fracionária e do trabalho com
operações envolvendo esses números. O trabalho foi desenvolvido em grupos, oportunizando que
discutissem as resoluções e estudassem procedimentos de resolver os problemas apresentados.
Após a aplicação da produção didático-pedagógica observou-se que os alunos conseguiram
resolver e interpretar os problemas propostos, reconheceram frações como partes de um inteiro,
conseguiram identificar os termos de uma fração, estabeleceram comparações entre frações
quanto à equivalência e desigualdade em relação ao todo e realizaram operações com números
racionais.
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Título: Estudo de números racionais na forma fracionária e operações com esses números via
Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tendências Metodológicas em Educação Matemática, Resolução de Problemas,

operações com números racionais na forma fracionária
Resumo: Este trabalho, que pertence à linha de estudo Tendências Metodológicas em Educação
Matemática, destinado a alunos de 6º ano da Sala de Apoio, tem por objetivo oportunizar ao
aluno, através da Resolução de Problemas, a compreensão dos números racionais na forma
fracionária e do trabalho com operações envolvendo esses números. A partir desse trabalho, em
que o problema será o ponto de partida para a construção do conhecimento matemático, esperase que os alunos tenham a possibilidade de ser coconstrutores desse conhecimento.
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
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Medidas de Tendência Central,
Resumo: Neste artigo é apresentado o relato de uma experiência na qual foi utilizada a
Resolução de Problemas, na perspectiva das autoras Allevatto e Onuchiic (2009). Esta
experiência foi realizada em um Colégio Estadual com uma turma do nono ano do Ensino
Fundamental com o objetivo de possibilitar aos alunos, por meio da Resolução de Problemas, a
compreensão de Medidas de Tendência Central (média aritmética simples, moda e mediana) de
modo que pudessem conceituar, interpretar e calcular essas medidas de tendência central. Como
parte da proposta, os trabalhos foram realizados em grupo para que houvesse discussões por
parte dos alunos, de modo que houvesse, posteriormente, um consenso sobre as resoluções e a
partir desse a formalização o conteúdo proposto. Durante a realização da experiência evidenciouse que é possível realizar um trabalho em que se pode oportunizar ao aluno desenvolver sua
capacidade de raciocínio, bem como um pensamento autônomo e crítico.
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Resumo: O presente trabalho, que será desenvolvido com alunos de uma turma do nono ano
Ensino Fundamental, está vinculado à linha de estudo "Tendências Metodológicas em Educação
Matemática". Com ele tem-se por objetivo possibilitar aos alunos, por meio da Resolução de
Problemas, a compreensão de Medidas de Tendência Central: média aritmética simples, moda e
mediana. A expectativa é a de que, por meio da Resolução de Problemas, os alunos se tornem
mais participativos, trabalhem em grupo, discutam as diversas opiniões a fim de que, a partir
disso, possam chegar a um consenso sobre as resoluções para os problemas e compreendam a
formalização do conteúdo proposto.
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Título: Matemática e Atletismo: trabalhando com informações do cotidiano.
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Resumo: Neste artigo são relatados os resultados de um projeto de pesquisa que teve como
objetivo geral utilizar o tratamento de informações cotidianas relativas ao atletismo, para mostrar
aos alunos de uma turma, de nono ano, do Ensino Fundamental, a relação existente entre o que
aprendem em sala de aula e o seu cotidiano. Além disso, pretendeu-se despertar neles o
interesse pela matemática, bem como a percepção do quanto ela está presente nas atividades
esportivas, motivando-os em fazer as atividades, utilizando os conteúdos que já conheciam. O
tratamento da informação foi abordado, principalmente, por meio da Resolução de Problemas e
das Mídias Tecnológicas. Para as atividades em sala de aula, trabalharam-se textos sobre
qualidade de vida e limites do corpo humano, analisaram-se planilhas de treinamento de corrida
de rua, bem como dados de recordes brasileiros e dos alunos que participaram de uma
competição, demostrou-se a importância da prática de atividade física mostrando o quanto a
matemática está presente nos treinos dos atletas amadores e profissionais. Os resultados dos
dados dos alunos da competição foram tabelados, representados em gráficos e analisados com o
auxílio da planilha eletrônica BrOffice.org Calc. O trabalho contou com excelente participação dos
alunos e os resultados esperados foram realmente atingidos. Dessa forma, é possível inserir o
aluno num contexto onde o desenvolvimento das habilidades matemáticas na utilização do seu
cotidiano o levem a refletir e tornar aquilo que aprendem em sala de aula uma aprendizagem para
a vida.
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Resumo: Visando mostrar aos alunos a relação entre o que aprendem em sala de aula e o seu
dia a dia, optou-se pelo tema matemática e esporte, especificamente sobre atletismo, com ênfase
ao conteúdo estruturante Tratamento da Informação. As atividades serão desenvolvidas com
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dr João Ferreira Neves, na cidade
de Palmital, nas quais os estudantes utilizarão tabelas e gráficos, com o auxílio da planilha
eletrônica Broffice.org.calc. além de números relativos para interpretação e análise dos resultados
dos atletas e o que é necessário para um bom treinamento objetivando bons resultados. Por meio
desse trabalho, o que se quer é demonstrar como a matemática está presente no cotidiano da
prática esportiva de uma forma prática e objetiva. Pelo fato dela ser considerada por grande parte
dos alunos a vilã das disciplinas, precisa-se repensar sobre as ações pedagógicas, utilizar de
métodos inovadores, relacionar os conteúdos ao cotidiano do aluno, possibilitar um raciocínio
lógico e conduzir o mesmo a aprender a pensar. Enquanto educadores, além de oferecer
ferramentas com relação à vida profissional dos alunos, também é nossa função fazer deles
cidadãos mais saudáveis e conscientes em relação ao que é viver com qualidade de vida.
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas
Palavras-chave: Avaliação, Prova em Fases, Educação Matemática
Resumo: Questões a respeito da avaliação são discutidas em nossas escolas todos os anos
durante reuniões pedagógicas, sugestões são levantadas e, na grande maioria das vezes, a
prática não se altera e as discussões são esquecidas. Exigências governamentais nos forçam a
realizar algumas mudanças e dentre elas está a maneira como atribuímos notas aos alunos. É
preciso então refletir a respeito da avalição, repensar de que maneira a avaliação é conduzida
durante as aulas, como avaliar. Este artigo apresenta um projeto no intuito de trabalhar a
avaliação como um momento de aprendizagem com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, no
Colégio Estadual Izidoro Luiz Cerávolo optando, dentre os diversos instrumentos de avaliação
existentes, pela prova escrita em duas fases, com o objetivo principal de experimentar um
instrumento de avaliação diferenciado que oportunize que os erros e as argumentações das
questões sejam analisadas e reelaboradas no sentido de proporcionar aprendizagem. Como
resultados, pretende-se contribuir para melhorar e qualificar a aprendizagem, consolidando na
construção do conhecimento.
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Resumo: Questões a respeito da avaliação são discutidas em nossas escolas todos os anos
durante reuniões pedagógicas, sugestões são levantadas e, na grande maioria das vezes, a
prática não se altera e as discussões são esquecidas. É preciso então refletir a respeito da
avalição, repensar de que maneira a avaliação é conduzida durante as aulas. Diante desse
cenário, apresento um projeto no intuito de trabalhar a avaliação como um momento de
aprendizagem com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Izidoro Luiz
Cerávolo optando, dentre os diversos instrumentos de avaliação existentes, pela prova escrita em
duas fases a fim de experimentar um instrumento de avaliação diferenciado que oportunize que
os erros e as argumentações das questões sejam analisadas e reelaboradas no intuito de
proporcionar aprendizagem.
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Título: Fatos históricos que valorizam o ensino da geometria
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Resumo: A aprendizagem matemática vai além da memorização de fórmulas e operações. Neste
contexto, é interessante estabelecer conexões entre teorias matemáticas apresentadas em livros
didáticos e problemas práticos do mundo real. Por possuir um caráter abstrato, grande parte dos
educadores não trabalha a contextualização histórica da matemática, não oportunizando uma
aprendizagem significativa aos educandos. É necessário que os alunos tenham conhecimento
daqueles cujos esforços permitiriam que hoje se utilize, de maneira simplificada, os
conhecimentos matemáticos em vários aspectos da nossa vida, bem como o período histórico de
cada acontecimento. Desta forma, abordar os conceitos matemáticos, utilizando como referencial
a história da matemática, oportuniza aos educandos ressignificarem o conhecimento da sala de
aula utilizando-se de teorias e operações historicamente construídas, cujos objetivos foram
solucionar, da melhor maneira possível, os problemas apresentados nos diferentes períodos da
história da Humanidade.
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Resumo: O objetivo desse projeto é tentar recuperar o interesse dos alunos no que tange o
ensino da geometria. Utilizando contextos históricos baseados no Antigo Egito, onde a criatividade
e as transformações do ambiente eram motivados pela observação da natureza. Com algumas
dessas observações, espera-se que os alunos percebam que a geometria faz parte do seu dia a
dia.
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Título: Informática na escola com o uso de jogos digitais nas aulas de matemática.
Tema: Tendências Metodológicas em educação matemática.
Palavras-chave: cálculo, ensino da matemática, linguagem matemática, encaminhamentos
metodológicos, aprendizagem
Resumo: Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN"s, 1998) atividades com jogos
representam uma ferramenta metodológica importante na sala de aula, é uma maneira
interessante de colocar os problemas de forma a ser atraente para os alunos e também fomentar
a criatividade no desenvolvimento de estratégias para o jogo. Assim, por meio dos jogos, o aluno
trabalha de forma mais independente na sala de aula, aprendendo não somente os conteúdos
aos quais as atividades objetivam, mas também a respeitar regras, executar diferentes funções e
controles recíprocos, para discutir e para chegar a acordos comuns. O objetivo então é contribuir

para melhorar o nível de conhecimento dos educando, desenvolvendo e estimulando o seu
raciocínio lógico, seu interesse, sua curiosidade pela matemática e auxiliar a prática docente
utilizando softwares de jogos digitais online. A proposta de trabalho parte de uma metodologia
crítica de ensino aprendizagem. A pesquisa foi qualitativa, com procedimentos interventivos,
coerentes com a pesquisa-ação. Dentre as estratégias destacam-se: o jogo da memória, quebracabeça, dominó, jogo Vila Matemática, a trilha matemática dentre outros. Enfim, procurou-se
refletir as vantagens de se trabalhar com jogos digitais na aula de Matemática demonstrando que
eles colaboram na aquisição do conteúdo e o professor estará harmonizando suas atividades na
sala de aula, para que a aprendizagem realmente de fato aconteça.
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Palavras-chave: Ensino de Matemática, Recursos Tecnológicos, Jogos Online,
Resumo: Esse projeto foi elaborado, visando através dos jogos digitais, efetuar uma revisão das
quatro operações fundamentais da matemática, através de uma metodologia diferenciada. A
utilização dos jogos digitais foi devido a proximidade dos jovens de hoje com as novas
tecnologias, tornando um atrativo para os alunos, pois estariam lidando com algo do cotidiano
deles, e portanto espera-se que o interesse e o aprendizado dos conteúdos que englobem as
quarto operações seja maior. O projeto será aplicado no Colégio Estadual do Campo de Barra
Preta no decorrer do ano de 2015, com os alunos do 8º ano do ensino fundamental, por meio de
jogos digitais previamente escolhidos.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARCIA ELIANA BELINATO
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O PAPEL DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E DE
APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
Tema: Instrumentos de Avaliação
Palavras-chave: Avaliação, instrumentos de avalição, Ensino Fundamental, Educação
Matemática,
Resumo: Este artigo tem por objetivo investigar, analisar e refletir a respeito da importância de
diversificar os instrumentos de avaliação em aulas de matemática. O projeto de implementação
escrito para implementar a proposta aqui relatada foi feito utilizando a Trajetória Hipotética de
Aprendizagem com a intenção de proporcionar reflexão antes e depois do desenvolvimento com
os alunos. Os instrumentos de avaliação utilizados pretenderam diagnosticar erros e, partido
deles traçar novos caminhos, no qual professor e o aluno estejam empenhados em sanar as
dificuldades da aprendizagem matemática e anseio por uma melhor qualidade de ensino. A
avaliação, neste estudo, foi considerada parte integrante do processo de ensino e aprendizagem,
permitindo que o trabalho do professor de investigar, analisar e refletir a aprendizagem do aluno
fosse mais completa possível. Os resultados mostraram alunos mais curiosos, autônomos,
participantes ativos no processo de aprender

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARCIA ELIANA BELINATO
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O PAPEL DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E DE
APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
Tema: Instrumentos de Avaliação
Palavras-chave: Avaliação, instrumentos de avalição, Ensino Fundamental, Educação
Matemática,
Resumo: Este trabalho apresenta uma Trajetória de Ensino e Aprendizagem. O objetivo é
encaminhar um trabalho em sala de aula com vários instrumentos e critérios de avaliação. O
resultado do desenvolvimento desse material com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental
servirá para uma análise reflexiva da utilização de instrumentos de avaliação A fundamentação
teórica desse estudo está apoiada em vários autores, entre eles estão Barlow, Buriasco e Hadji.
Para possibilitar a identificação da aprendizagem dos alunos e das estratégias por eles
empregadas é salutar permitir que eles aprendam com o erro, reflitam e elaborem hipóteses
expressando seu pensamento matemático. Dessa forma o professor poderá verificar, com o uso
dos instrumentos de avaliação, o rendimento do aluno e, pelos resultados apresentados, analisar
sua prática pedagógica. Pretende-se realizar a experimentação e a exploração dos diversos
instrumentos de avaliação com foco no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARCIA HELENA TREVISAN NERI
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: GEOGEBRA E INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA NO CONTEÚDO ÂNGULOS: UMA DUPLA
PERFEITA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: GEOMETRIA,INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA,TIC
Resumo: Este artigo baseia-se em uma pesquisa de participação do Programa de
Desenvolvimento da Educação do Paraná - Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), em parceria com a Universidade Estadual
de Londrina, tendo como objetivo discutir a importância de utilizar o recurso software Geogebra e
a investigação matemática no conteúdo ângulos. O público-alvo atendido foram alunos do 8º ano
do período matutino. A metodologia utilizada foi qualitativa, abordando o tema através da
experimentação e investigação geométrica. Os alunos desenvolveram atividades, registrando
seus resultados, que serviram de base para o artigo final desenvolvido pela professora,
apresentando e formalizando conclusões.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARCIA HELENA TREVISAN NERI
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Geogebra e Investigação Matemática no conteúdo ângulos: uma dupla perfeita
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ângulos, Investigação Matemática, Geogebra
Resumo: Esta unidade didática envolve questões da Matemática e suas tecnologias, e será
contemplada por 9 tarefas abrangendo o estudo de ângulos, por meio das estratégias de
investigação matemática e uso do software Geogebra, procurando desenvolver nos alunos a
capacidade de observar, fazer conjecturas e compreender conteúdos da geometria.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARCIA MAGALHAES RICETO DELPONTE
Orientador: Paula Francis Benevides - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O LÚDICO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: jogos, aprendizagem significativa, matemática
Resumo: O artigo "O Lúdico e sua Importância para a Aprendizagem da Matemática" apresenta o
relato de uma experiência pedagógica que utilizou o jogo com a finalidade de trabalhar as
operações fundamentais com os alunos de um sexto ano do Ensino Fundamental da Escola
Estadual "Manoel Antônio da Cunha", no município da Lapa, no primeiro semestre de 2015. A
aplicação de jogos foi uma forma diferente de contextualizar os conteúdos e fazer com que os
alunos vejam a matemática de um modo prazeroso, sentindo-se motivados diante da disciplina e
através do lúdico, conseguirem sanar suas dificuldades. As atividades recreativas proporcionaram
a superação dos alunos, desenvolvendo o raciocínio lógico e assim efetivando uma compreensão
significativa. Para atingir o objetivo, foram trabalhados seis jogos, possibilitando o
desenvolvimento de práticas lúdicas, estimulando os alunos em sua curiosidade e capacidade de
resolver problemas que os cercam no dia a dia.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARCIA MAGALHAES RICETO DELPONTE
Orientador: Paula Francis Benevides - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O LÚDICO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, aprendizagem significativa, Matemática
Resumo: Esta Unidade Didática tem como enfoque prioritário as operações fundamentais com a
finalidade de fazer com que os alunos vejam a matemática de uma maneira prazerosa sentindose motivados diante da disciplina e consigam através do lúdico superar suas dificuldades. Serão
aplicados seis jogos, os quais deverão proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa,
uma maneira divertida e diferente para que o bloqueio que eles apresentam diante da resolução
das quatro operações seja superado e venham também a desenvolver o raciocínio lógico,
estimulando-os a perceber a importância da matemática. Sendo assim pretende-se oportunizar
aos alunos o desenvolvimento de práticas mais significativas estimulando-os em sua curiosidade
e em sua capacidade de resolver problemas que os rodeiam. Este trabalho será desenvolvido
com o 6º ano do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARCIA REGINA PACHECO TOLEDO
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O USO DO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA NO ENSINO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA
Tema: Currículo
Palavras-chave: Laboratório de Matemática, Matemática, Contextualização, Interdisciplinaridade
Resumo: O Projeto de Intervenção Pedagógica propôs uma reflexão aos professores de
matemática do ensino médio do Estado do Paraná referente ao domínio de conteúdos
considerados básicos na resolução de problemas em diferentes áreas do conhecimento. Somos
sabedores da defasagem dos conceitos matemáticos o que reflete nos índices baixíssimos nas
avaliações realizadas tanto a nível estadual e federal (SAEB, SAEP, ENEM, ETC). Nesse sentido,
foi proposto o uso do Laboratório de Matemática como uma metodologia alternativa de resolução
de problemas do cotidiano, no Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil, localizado
em Clevelândia - PR , para os alunos da 1a Série do Ensino Médio no curso Técnico Integrado
em Agropecuária, por meio da utilização de materiais concretos e manipuláveis, despertando a
criatividade, a curiosidade, a exploração e a concretização do conhecimento, proporcionando a
interdisciplinaridade e a contextualização no espaço escolar. O projeto foi dividido em 8 unidades,
sabendo que "O laboratório de Matemática" é o local propicio para que o aluno solidifique seu
conhecimento e desperte o espírito investigativo e o convívio social e cultural.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARCIA REGINA PACHECO TOLEDO
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O USO DO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA NO ENSINO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA
Tema: Currículo
Palavras-chave: Laboratório de Matemática, Matemática, Contextualização, Interdisciplinaridade
Resumo: Esta Unidade Didático- Pedagógica será implantada No Centro Estadual de Educação
Profissional Assis Brasil, no município de Clevelândia-Pr, no curso Técnico Integrado em
Agropecuário, com a finalidade de oferecer aos alunos a importância da disciplina de Matemática
na resolução de problemas ligados as disciplinas técnicas. A presente proposta é composta por
oito unidades ( Matemática aplicada em : Topografia, Agricultura, Pecuária, Suinocultura, Aviário
de Postura, Irrigação, Fábrica de Ração e Horticultura) e, acontecerá em três momentos: o
primeiro será uma aula externa onde juntamente com o professor técnico que abordará por meio
da contextualização uma situação problema com explicações e coleta de dados ; o segundo ,
acontecerá no Laboratório de Matemática onde será investigado quais cálculos matemáticos
serão necessários para se chegar a solução do problema e , a terceira onde os alunos em grupo
simularão situações similares com materiais concretos e manipuláveis, as situações dos
problemas apresentados para solucionar o problema proposto. No Laboratório de Matemática os
alunos serão estimulados a buscar alternativas para solucionar o problemas, pesquisar textos
complementares de ambas as disciplinas, despertar o gosto e o domínio pelo conceito
matemático, tornar-se curioso, criativo, participativo e desenvolver o espírito de trabalho em
grupo, ser valorizado. As atividades desenvolvidas no Laboratório de Matemática acontecerão em
horários diferenciados das aulas, portanto espera-se que a procura para sanar as dificuldades

sejam satisfatórias, consequentemente a solidificação dos conceitos por meio da manipulação
edificará seu conhecimento e ele resolverá problemas cotidianos com maior facilidade e
criticidade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARCIA REGINA WEILER
Orientador: Raquel Lehrer - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: MATEMÁTICA FINANCEIRA E OS TRIBUTOS: UM EXERCÍCIO PARA A CIDADANIA.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira, Tributos, Impostos, Cidadania,
Resumo: A Matemática Financeira, bem como os conteúdos que a permeiam, estão intrínsecos
em diversas aplicações econômicas e financeiras realizadas em nosso país. Ela nos fornece
aportes metodológicos para alicerçar de maneira estratégica e decisiva a compreensão e
valoração dos impostos e taxas tributárias que incidem sobre determinados produtos e serviços.
Nossos alunos, juntamente com seus familiares, tem consciência de que pagam impostos e
tributos às esferas governamentais. No entanto, desconhecem qual o real valor pago por esses
impostos e tributos, e que direitos lhe são conferidos após o efetivo pagamento desses. Este
artigo vem apresentar os resultados obtidos a partir da implementação da Produção DidáticoPedagógica, a qual teve como objetivo contribuir para uma aprendizagem significativa e uma
compreensão da ação que a Matemática Financeira exerce no cotidiano, por meio do
conhecimento dos Tributos e Impostos que são aplicados em nosso país e a articulação dos
conceitos matemáticos com a prática, a fim de contribuir efetivamente na formação de cidadãos
críticos, detentores do conhecimento e acima de tudo éticos, sabedores dos seus deveres e
direitos para exercerem plenamente sua cidadania.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARCIA REGINA WEILER
Orientador: Raquel Lehrer - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MATEMÁTICA FINANCEIRA E OS TRIBUTOS: UM EXERCÍCIO PARA A CIDADANIA.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira, Tributos, Impostos, Cidadania,
Resumo: Nossos educandos, juntamente com seus familiares, tem consciência de que pagam
impostos e tributos às esferas governamentais. No entanto, não distinguem os tributos e nem
diferem quais são os federais, estaduais e municipais. Desconhecem ainda qual o real valor pago
por esses impostos e tributos, como são realizados os cálculos para obtenção dos valores
aplicados a cada tributo e que direitos lhe são conferidos após o efetivo pagamento desses. A
partir dessa constatação é que propomos essa unidade didática pedagógica, com o objetivo de
educar para a cidadania, contribuindo para a conscientização dos educandos, seus direitos e
deveres no contexto escolar e na sociedade em que estão inseridos. A Matemática Financeira,
bem como os conteúdos que a permeiam, por estar presente em diversas aplicações econômicas
e financeiras realizadas em nosso país torna-se uma aliada na busca de minimizar esse
desconhecimento dos educandos referente aos tributos. Ela nos fornece aportes metodológicos
para alicerçar de maneira estratégica e decisiva a compreensão e valoração dos impostos e taxas

tributárias que incidem sobre determinados produtos e serviços, além de exercer um papel
fundamental no processo do exercício da cidadania, pois possibilita desenvolver no educando a
capacidade de analisar situações financeiras, promovendo condições para que ele consiga
exercer de maneira coerente seus direitos por ser sabedor da matemática envolvida nessas
situações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARGARETE APARECIDA ROTH
Orientador: iZABEL PASSOS BONETE - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Geometria no Ensino Fundamental: Articulando Material Concreto, Ludicidade e
Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educaçã
Palavras-chave: Geometria, Resolução de problemas, Material concreto,
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica elaborado no Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE- 2014/2015. A
proposta foi desenvolvida no 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Barão de
Capanema, localizado na cidade de Prudentópolis-PR, e teve por objetivo abordar a Geometria
por meio da articulação entre materiais concretos, ludicidade e resolução de problemas. Para
atingir o objetivo, o trabalho foi composto por seis ações, contemplando diferentes atividades
voltadas para a ludicidade com o objetivo de tornar o estudo da Matemática mais atraente,
interessante e prático. Neste sentido, buscou-se fundamentação teórica sobre o ensino da
Geometria e a Educação Matemática, as tendências metodológicas para o ensino da Geometria
no ensino fundamental e os conteúdos estruturantes de Geometria indispensáveis para a
formação dos estudantes do 6º ano do ensino fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARGARETE APARECIDA ROTH
Orientador: iZABEL PASSOS BONETE - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Geometria no Ensino Fundamental: Articulando Material Concreto, Ludicidade e
Resolução de Problemas.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Geometria, Resolução de problemas, Material concreto,
Resumo: O presente caderno pedagógico foi elaborado durante o Programa de Desenvolvimento
Educacional 2014-2015. Constitui-se em material didático-pedagógico a ser utilizado durante o
processo de implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica no 6º ano do Ensino
fundamental do Colégio Estadual Barão de Capanema, localizado em Prudentópolis-PR. Tal
proposta aborda a geometria plana por meio da articulação de material concreto, ludicidade e
resolução de problemas e compõe-se de seis ações, contemplando diferentes atividades. Para
tanto, buscou-se fundamentação teórica sobre o ensino da geometria e a educação matemática,
as tendências metodológicas para o ensino da geometria no ensino fundamental e os conteúdos
estruturantes de geometria indispensáveis para a formação dos estudantes do 6º ano do ensino
fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARGARIDA MIOLLA
Orientador: Sergio Flavio Schimitz - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Aprendendo geometria utilizando embalagens, através da Modelagem Matemática.
Tema: Tendência metodológicas em educação matemática.
Palavras-chave: Geometria, embalagens, modelagem matemática
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o relato da implementação do projeto:
"Aprendendo Geometria utilizando embalagens, através da Modelagem Matemática". O mesmo
foi aplicado em contra turno com alunos dos sextos anos A, B e C do Colégio Estadual Itagiba
Fortunato. Sendo utilizadas, as atividades propostas na Produção Didática Pedagógica,
desenvolvidas em grupos, de forma a obter a participação coletiva dos alunos, para isso,
empregando uma metodologia alternativa: A Modelagem Matemática. Objetivando minimizar a
dificuldades dos educandos e aumentar seu interesse pela geometria e respectivamente, pela
matemática. Buscando assim, trabalhar de forma mais concreta, analisando embalagens,
relacionando teoria e prática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARGARIDA MIOLLA
Orientador: Sergio Flavio Schimitz - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Aprendendo geometria, utilizando embalagens, através da Modelagem Matemática.
Tema: Tendência metodológicas em educação matemática.
Palavras-chave: Geometria, embalagens, modelagem matemática
Resumo: A presente produção é um dos quesitos necessários na realização do PDE (Programa
de Desenvolvimento Educacional). Buscamos através desta uma forma diferenciada de trabalho,
de maneira a aumentar o interesse matemático do educando. Aqui, temos a descrição detalhada
das atividades que estarão sendo desenvolvidas na implementação do Projeto de Intervenção
Pedagógica, através de uma Unidade Didática, tendo como público alvo, alunos de 6º anos. Os
conteúdos geométricos serão trabalhados relacionando a Modelagem Matemática, como
metodologia alternativa, utilizando e analisando embalagens e outros, com intuito de desenvolver
a percepção geométrica dos alunos e sua relação com o meio onde vive.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA APARECIDA BARBOSA FRANCOLINO
Orientador: Talita Secorun dos Santos - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: PROBLEMAS DE ESTRUTURAS ADITIVAS RELACIONADAS AO COTIDIANO DOS
ALUNOS: UM ESTUDO COM ALUNOS DO 6º ANO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Estruturas aditivas, Situações, Adição, Subtração, Campos Conceituais,

Resumo: Resumo: A pesquisa intitulada "Problemas de Estruturas Aditivas relacionadas ao
cotidiano dos alunos: um estudo com alunos do 6º ano" é resultado de um estudo de caso com
alunos do 6º do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Farol no município de Farol - PR.
Sendo assim, a pesquisa foi elaborada com o objetivo de investigar e elaborar problemas do
cotidiano do aluno, utilizando relações do campo das Estruturas Aditivas proposto por Vergnaud.
Foi aplicado atividades composto por situações-problema que envolviam as operações de adição
e subtração dentro da Teoria dos Campos Conceituais, em que os problemas aditivos são
classificados como: Composição, transformação e comparação. Deste modo, observamos que
apesar das operações de adição e subtração fazerem parte do currículo escolar desde os
primeiros anos do Ensino Fundamental é comum se observar que os alunos que chegam ao 6º
ano não sabem resolver problemas do campo aditivo, do qual, estas operações fazem parte. Esta
teoria foi proposta por Gerard Vergnaud, e fornece um quadro coerente, que serve de base para o
estudo do desenvolvimento e aprendizagem dos alunos desde competências simples até as mais
complexas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA APARECIDA BARBOSA FRANCOLINO
Orientador: Talita Secorun dos Santos - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: PROBLEMAS DE ESTRUTURAS ADITIVAS RELACIONADAS AO COTIDIANO DOS
ALUNOS: UM ESTUDO COM ALUNOS DO 6º ANO
Tema: Resolução de Problemas no campo aditivo
Palavras-chave: Educação Matemática, Resolução de problema, Relações Aditivas, Estruturas
Aditivas,
Resumo: O presente trabalho trata-se de uma proposta como parte complementar do programa
Plano de Desenvolvimento Educacional - PDE, que está sendo realizado na Universidade
Estadual de Campo Mourão UNESPAR. O objetivo do trabalho é favorecer a aprendizagem das
operações de adição e subtração, pois, apesar das operações fazer parte desde dos primeiros
anos do Ensino Fundamental, é comum aluno que não consegue resolver estes tipos de
problemas. Sendo assim, por meio de situações do cotidiano, eles poderão perceber o uso
dessas operações de adição e subtração. Para o projeto utilizaremos problemas da Estrutura
Aditivas, classificadas como: composição, transformação e comparação. Esta classificação tem o
significado das diferentes representações simbólicas, conforme proposto por Vergnaud, em que
os problemas elaborados pela professora do PDE estarão estruturados nas classificações já
citada, relações aditivas propostas por ele, e assim serão aplicados aos alunos que os resolverão
em duplas. Esperamos com o projeto que a dificuldade dos alunos possa ser sanada. O projeto
será implementado com turma do 6º ano em duplas. A pesquisa será qualitativa com metodologia
histórico-crítico social dos conteúdos. As atividades dos alunos serão recolhidas e colocadas em
envelopes todas as aulas, como instrumento de análise de dados e verificação dos rendimentos
obtidos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA APARECIDA DOMINGUES CONSTANTINO
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana

Etapa: Artigo
Título: Desenvolvendo o Raciocínio Lógico
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Resolução de Problemas
Palavras-chave: Raciocínio Lógico, Jogos, Resolução de Problemas,
Resumo: O presente artigo relata o trabalho de intervenção realizado no Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED,
com alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Malba Tahan- em Altônia-PR, com o
objetivo de proporcionar aos alunos estratégias metodológicas diferenciadas para desenvolver o
raciocínio lógico matemático e estimular a capacidade de investigação através de resolução de
problemas de lógica, enigmas, charadas, desafios visuais (ilusão de ótica) e jogo Rummikub . A
metodologia utilizada neste projeto consiste em uma pesquisa qualitativa, participante e
colaborativa. A avaliação foi realizada através das produções de registros escritos das soluções
propostas pelos alunos, que anotaram suas estratégias (raciocínios) envolvidas nas resoluções
dos problemas apresentados. A análise dessas produções permitirá ao educador um trabalho de
reflexão em que o mesmo possa verificar quais conceitos matemáticos precisam ser revistos ou
aprofundados, para que o mesmo possa realizar uma readequação da organização do trabalho
pedagógico, em que o aluno é o indivíduo principal do processo de ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA APARECIDA DOMINGUES CONSTANTINO
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Desenvolvendo o Raciocínio Lógico
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Resolução de Problemas
Palavras-chave: Raciocínio Lógico, Jogos, Resolução de Problemas,
Resumo: Visto a necessidade de melhor compreender as dificuldades de aprendizagem dos
alunos e o insucesso obtido nas avaliações internas e externas, faz-se necessário criar novas
metodologias que visam despertar a curiosidade e permitir que o aluno busque, estabeleça
suposições, valide ou reformule suas estratégias através do raciocínio lógico matemático, sendo
capaz de verificar a solução mais adequada diante de certo problema proposto. Perante esse fato,
o propósito desta unidade didática é proporcionar aos alunos do 3º ano do Ensino Médio
estratégias metodológicas diferenciadas para desenvolver e estimular a capacidade de
investigação e do raciocínio lógico matemático através de resolução de problemas de lógica,
enigmas, charadas, desafios visuais (ilusão de ótica), jogo Rummikube jogo de Xadrez. A
metodologia utilizada neste projeto consiste em uma pesquisa qualitativa, participante e
colaborativa. As atividades serão desenvolvidas em forma de oficinas, que proporcione ao aluno a
melhor compreensão dos conceitos matemáticos e o ajude a pensar em como resolver as mais
variadas situações do dia-a-dia. Tais atividades serão: Teste de Ilusões de Ótica, Problemas de
Lógica, Jogo Rummikub e Jogo de Xadrez. A avaliação será feita através das produções de
registros escritos das soluções, anotando suas estratégias (raciocínios) envolvidas nas
resoluções. A análise dessas produções permitirá ao educador um trabalho de reflexão em que o
mesmo possa verificar quais conceitos matemáticos precisam ser revistos ou aprofundados, para
que o mesmo possa realizar uma readequação da organização do trabalho pedagógico, em que o
aluno é o sujeito principal do processo de ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA BORIN DE OLIVEIRA
Orientador: TANIA MARLI ROCHA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Artigo
Título: FRAÇÕES : EXPLORAR PARA COMPREENDER
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Investigações Matemáticas
Palavras-chave: Frações, Ensino Exploratório, Tarefas exploratórias,
Resumo: Este artigo apresenta alguns resultados da implementação do projeto "Frações:
Explorar para Compreender", desenvolvido com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, do
Colégio Estadual de Paranavaí, no período de junho a agosto de 2015. Considerando que muitos
alunos, mesmo tendo contato com conceitos e propriedades relacionados às frações desde os
anos iniciais de escolarização, não compreendem esse conteúdo, e lidam com ele somente de
forma mecânica, entendemos que é preciso reorganizar o ensino das frações e oferecer aos
alunos diferentes oportunidades de produção de significados para os números fracionários. Na
busca de alternativas para reformular o modo como abordamos esse conteúdo nas turmas de
sexto ano do Ensino Fundamental, observamos que pesquisadores da área da Educação
Matemática têm defendido as perspectivas de Investigação Matemática, mais especificamente do
Ensino Exploratório, como uma metodologia que tem potencial para promover a aprendizagem
matemática dos alunos, com compreensão. Nosso objetivo com este relato é evidenciar o
potencial de práticas de Ensino Exploratório para promover a aprendizagem matemática dos
alunos a respeito do conteúdo de frações a partir da análise de registros escritos produzidos por
alguns alunos na implementação de tarefas exploratórias do Material Didático Pedagógico, que
contemplavam as diferentes interpretações e representações do número racional. Os resultados
evidenciaram que o Ensino Exploratório é uma metodologia relevante no processo de ensino e de
aprendizagem, favorecendo a aprendizagem com compreensão, o envolvimento do aluno nas
tarefas propostas e a mobilização do pensamento matemático.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA BORIN DE OLIVEIRA
Orientador: TANIA MARLI ROCHA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: FRAÇÕES: EXPLORAR PARA COMPREENDER
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Investigações Matemáticas
Palavras-chave: Números racionais, Ensino Exploratório, Tarefas exploratórias,
Resumo: Considerando que muitos alunos, mesmo tendo contato com conceitos e propriedades
relacionados às frações desde os anos iniciais de escolarização, não compreendem esse
conteúdo, e lidam com ele somente de forma mecânica, compreendemos que é preciso
reorganizar o ensino das frações desde os anos iniciais, e oferecer aos alunos diferentes
oportunidades de produção de significados para os números fracionários. Na busca de
alternativas para reformular o modo como abordamos esse conteúdo nas turmas de sexto ano do
Ensino Fundamental, observamos que estudiosos têm defendido a Investigação Matemática, mais
especificamente a perspectiva do Ensino Exploratório, como uma metodologia que colabora para
aprendizagem matemática dos alunos, com compreensão. Nesta perspectiva, o que se propõe
nessa Unidade Didática é desenvolver os conteúdos a partir de tarefas desafiadoras, por meio de
práticas de ensino exploratório. O trabalho com alunos será desenvolvido no primeiro semestre de

2015, em turmas de 6º ano do Colégio Estadual de Paranavaí - EFMNP, município de Paranavaí,
e tem como objetivo principal discutir o potencial das práticas de ensino exploratório para
promover a aprendizagem matemática dos alunos do 6º ano a respeito do conteúdo de frações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA CECILIA CARNEIRO CUNNINGHAM
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: A CONSTRUÇÃO DAS REGRAS DE SINAIS NO CONJUNTO Z, NA EJA, POR MEIO DE
ATIVIDADES COM CALCULADORA.
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Calculadora,EJA,Matemática,Números Inteiros,Regra de sinais,
Resumo: A partir de uma reflexão sobre a prática de ensino da matemática no ensino médio da
EJA, tem -se constatado que os alunos apresentam dificuldades nas operações com números
inteiros(regra de sinais). Portanto, tendo em vista a diversidade que a EJA contempla,
considerando as diferentes culturas e saberes, faz-se necessário adequar a estrutura de ensino
dessa modalidade já existente, levando-se em conta as especificidades. Neste sentido, este
projeto será desenvolvido no CEEBJA - Profª Amélia Madalena Silveira Barreto Vaz, no município
de Castro, com alunos do ensino médio e que tem por objetivo: conhecer e aplicar metodologias
diferenciadas no processo ensino aprendizagem das operações com números inteiros. Na
estratégia de ação estão previstas atividades envolvendo as operações com inteiros, utilizando a
calculadora, cujo objetivo é a construção das regras de sinais. Este processo será acompanhado
de uma avaliação diagnóstica e processual. Espera-se que os alunos consigam descobrir e
assimilar as regras de sinais, aplicando-as de forma correta nos conteúdos do ensino médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA CECILIA CARNEIRO CUNNINGHAM
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A construção das regras de sinais no conjunto Z, na EJA, por meio de atividades com
calculadora.
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Calculadora,EJA,Matemática,Números Inteiros,Regra de sinais,
Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares Estaduais da EJA (2006), "a EJA deve ter
uma estrutura flexível e ser capaz de contemplar inovações que tenham conteúdos significativos."
Esta Unidade Didática tem como objetivo rever e trabalhar as operações com números inteiros,
dando ênfase às regras de sinais, com a intenção de amenizar dificuldades ao se apropriarem dos
conceitos matemáticos já estudados anteriormente, que servirão de auxílio no currículo da
Matemática do ensino médio. Pensando nessas dificuldades, serão aplicadas situações
operatórias onde a resolução será com auxílio da ferramenta pedagógica: calculadora. Como se
trata de jovens e adultos do Ensino Médio, a escolha da construção do conceito das regras de
sinais por meio da calculadora será interessante, pois eles já têm uma bagagem de
conhecimentos, possuindo condições de revisar, relembrar e aplicar o que já sabem utilizando-se
desse recurso. A partir da redescoberta de regularidades, propriedades e regras, utilizando a
calculadora como estratégia de ensino, auxilia no desempenho dos alunos na trajetória do

desenvolvimento da sua aprendizagem. Tendo como referência a compreensão das operações
com números inteiros, serão realizadas atividades, onde os alunos aplicarão as regras por eles
construídas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA CECILIA DA SILVA
Orientador: ROSEFRAN ADRIANO GONCALES CIBOTTO - IES: Faculdade Estadual de
Ciências e Letras de Campo Mourão
Etapa: Artigo
Título: TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO AUXILIADORAS PARA CONSTRUÇÃO E
INTERPRETAÇÃO DE GRÁFICOS E TABELAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino da Matemática, tabelas e gráficos, tecnologias
Resumo: Apresentamos neste, os resultados obtidos, durante a implementação da Produção
Didático-Pedagógica, em uma turma de 6º ano, de uma escola estadual. Essa produção, buscou
oportunizar aos alunos, atividades contextualizadas com conteúdo estatístico e temas relevantes
em seu dia a dia, utilizando as tecnologias digitais e proporcionando uma aprendizagem mais
atraente e dinâmica. A metodologia utilizada foi a divisão do conteúdo em 5 módulos que
contemplam os objetivos desse trabalho. A coleta de dados ocorreu a partir de atividades e
questões respondidas pelos alunos, Verificou-se, então, que os alunos aprendem melhor a
Matemática quando descobrem algum significado em relação à sua vida e a atividade proposta.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA CECILIA DA SILVA
Orientador: ROSEFRAN ADRIANO GONCALES CIBOTTO - IES: Faculdade Estadual de
Ciências e Letras de Campo Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: TECNOLOGIAS COMO AUXILIADORA PARA CONSTRUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE
GRÁFICOS E TABELAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino da Matemática, tabelas e gráficos, tecnologias,
Resumo: Existem indicações que os alunos aprendem melhor a Matemática quando descobrem
algum significado em relação à sua vida e alguma intenção na atividade proposta. Assim, esta
Unidade Didática propõe atividades auxiliadas pelas tecnologias de informação e comunicação,
na construção e interpretação de tabelas e gráficos numa turma de 6º ano, de uma escola
estadual, discutindo temas relevantes em seu dia a dia.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA CHRISTINA WOLFART
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM
Etapa: Artigo

Título: Construção de Relações matemáticas com auxílio do jogo OPERANDO POR UM FIO EM
DUAS DIMENSÕES
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Relações matemáticas, Jogos, Aprendizagem,
Resumo: Este artigo traz como proposta uma alternativa de estudo que vem possibilitar um
aprendizado voltado ao lúdico, por meio do jogo "Operando por um fio em duas dimensões". Este
jogo vem apresentar um padrão de construção do saber diferenciado e com acesso a todos, com
direito a erros e acertos. Entre mediações e intervenções, as atividades propostas estimulam a
criatividade, despertando o interesse pelo aprender, fazendo-os escrever, explicar e divulgar as
relações encontradas. Nessa perspectiva, o jogo ganha valor enquanto instrumento que permite a
transmissão e assimilação de conteúdos e, ainda, pode ser considerado como uma tendência
metodológica na Educação Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA CHRISTINA WOLFART
Orientador: CESAR PEREIRA - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Construção de Relações Matemática com auxílio do jogo OPERANDO POR UM FIO EM
DUAS DIMENSÕES
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Relações Matemática, Jogos, Aprendizagem
Resumo: Este material tem por objetivo apresentar atividades matemáticas com auxílio do jogo
OPERANDO POR UM FIO EM DUAS DIMENSÕES, um aparelho elétrico que envolve regras,
requer agilidade, concentração e raciocínio, envolvendo conteúdos da Matemática básica. Com os
elementos, construiremos diagramas gráficos e tabelas nas Relações Matemática como
verificação e apresentação de dados. Pensando assim, vemos a Educação Matemática como um
processo formativo, que deve ser contextualizado a um cotidiano de inovações. Esse jogo por sua
vez atua como uma tendência Matemática de estímulo numa perspectiva de socializar a teoria e a
prática de forma prazerosa, com situações de investigação, construção de saberes, organização e
cooperação. Dessa forma propomos um trabalho voltado ao lúdico, onde aprender não seja algo
mecânico e sim uma consequência de um envolvimento com atividades diferenciadas e
motivadoras. Além do aprendizado de conteúdos, levará a um desenvolvimento psicomotor, onde
o controle emocional e motor se interagem, juntamente com o psicológico, que envolve o
raciocínio lógico e agilidade do pensamento, que se completa com o psicossocial, um trabalho de
equipe, numa busca integradora e complementar de ideias, onde o outro é peça chave do
processo, para se atingir os objetivos propostos nessa unidade didática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA CRISTINA QUINT
Orientador: FELIX PEDRO QUISPE GOMEZ - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: EXE LEARNING, MOODLE E CRIAÇÃO DE PÁGINA WEB COM MATHML COMO
INSTRUMENTOS DE ENSINO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática

Palavras-chave: eXe Learning, Moodle, Polinômios, Hot Potatoes, MathML
Resumo: Pretendemos com este artigo fazer um estudo detalhado sobre a utilização do software
eXe Learning como recurso didático para a elaboração de cursos em ambientes virtuais de
aprendizagem (LMS). O material foi desenvolvido para os alunos do 8º ano do Ensino
Fundamental no Colégio Estadual Jardim Boa Vista em Campo Magro, Paraná. Este projeto faz
parte do PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional), que é destinado aos professores
QPM (Quadro Próprio do Magistério) em forma de formação continuada visando redimensionar a
prática pedagógica docente. A proposta foi desenvolvida utilizando-se o software eXe Learning
para elaboração do material e disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. No
decorrer do processo buscou-se recriar todas as atividades dos polinômios independentemente
dos softwares eXe Learning e Hot Potatoes, utilizando MathML como ferramenta alternativa
diferenciada para a construção de objetos de aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA CRISTINA QUINT
Orientador: FELIX PEDRO QUISPE GOMEZ - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Uso do ExeLearning no Ensino dos Polinômios
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: ExeLearning, Polinômios, Matemática
Resumo: Tendo em vista a grande dificuldade encontrada pelos docentes da disciplina de
Matemática para desenvolver atividades motivadoras e que auxiliem na aprendizagem dos
conteúdos, será utilizado o software ExeLearning como ferramenta para criação e
compartilhamento de atividades. Este aplicativo permite a inserção de textos, imagens, vídeos,
sites externos, além de facilitar a elaboração de questões de múltipla escolha, atividades com
lacunas, perguntas de verdadeiro ou falso, ou seja, oferece a possibilidade de elaboração de
exercícios variados atendendo as especificidades de aprendizagem de cada aluno. Espera-se que
a utilização deste aplicativo venha a ser um meio facilitador para a aprendizagem e para o
raciocínio matemático.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA ENI SANTANA PEREIRA
Orientador: TANIA MARLI ROCHA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Artigo
Título: O software JClic como recurso pedagógico para promover aprendizagem matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Formação de professores de Matemática, Mídias tecnológicas, Software JClic,
Resumo: O estudo sobre o uso de recursos tecnológicos impõe um ritmo diferenciado em vários
setores da vida cotidiana, e a capacidade de lidar com tecnologias da informação se torna cada
vez mais necessária. Diante disso, a escola se depara com o duplo desafio: adaptar-se à
expansão das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e a apropriação crítica
desses novos meios. Nessa perspectiva, apresentamos um trabalho de formação docente para o
uso de tecnologias como recursos pedagógicos, articulado ao Projeto de Intervenção Pedagógica,
que foi organizado como um grupo de estudos em que foi proporcionada ao professor a

oportunidade de discutir e refletir a respeito de sua prática pedagógica colocando-a no contexto
atual da evolução tecnológica, e produzir materiais que contemplam o uso de tecnologias, para
utilizar em suas aulas. No desenvolvimento das atividades do grupo de estudos, os professores
puderam conhecer e experimentar o software JClic, e refletir a respeito das possibilidades de
utilizá-lo como recurso pedagógico que pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento
matemático dos alunos, e também como recurso para promover a aprendizagem em outras áreas
do conhecimento, visto que houve a participação de professores que ensinam outras disciplinas
do currículo. A qualidade das discussões e dos materiais produzidos pelos professores ao longo
desse trabalho, evidenciam a necessidade de investir em processos de formação e
aperfeiçoamento profissional/tecnológico, em que o professor possa se familiarizar com as
ferramentas tecnológicas e refletir a respeito do potencial pedagógico oferecido por esses
recursos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA ENI SANTANA PEREIRA
Orientador: TANIA MARLI ROCHA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O software JClic como recurso pedagógico para promover aprendizagem matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Formação de professores de Matemática, Mídias tecnológicas, Software JClic,
Resumo: O uso de recursos tecnológicos impõe um ritmo diferenciado em vários setores da vida
cotidiana, e a capacidade de lidar com tecnologias da informação se torna cada vez mais
necessária. Diante disso, a escola se depara com o duplo desafio: adaptar-se à expansão das
tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e a apropriação crítica desses novos
meios. Nesta perspectiva, este trabalho está articulado ao Projeto de Intervenção Pedagógica
com o tema de estudo "Formação de professores: uso de tecnologias como recursos
pedagógicos". É uma proposta que justifica a necessidade de investir em processos de formação
e aperfeiçoamento profissional/tecnológico, em que o professor possa se familiarizar com as
ferramentas tecnológicas e refletir a respeito do potencial pedagógico desses recursos para
promover a aprendizagem matemática. Neste sentido, este material didático tem como objetivo
geral organizar um contexto de formação em que os professores possam conhecer e
experimentar o software JClic, e refletir a respeito de possibilidades de utilizá-lo como recurso
pedagógico que favoreça o desenvolvimento do pensamento matemático. Diante do exposto,
espera-se que através das ações propostas nesta unidade didática, o professor perceba que o
software JClic, é um recurso que auxilia na sua ação pedagógica, possibilitando a construção de
atividades a partir de qualquer conteúdo e que à medida que estas são desenvolvidas, por meio
de relatórios gerados, é possível analisar os índices de desempenho individual, permitindo a
identificação dos conceitos em que o aluno apresenta maiores dificuldades. Com isso, oportunizase a elaboração da sequência de atividades individualizadas, a partir dos resultados
apresentados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA GORETI SCHMOLLER
Orientador: Andreia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo

Título: O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ COMO INSTRUMENTO DE
INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Resolução de problemas e a utilização dos resultados apontados pelo SAEP
Palavras-chave: Avaliação diagnóstica, SAEP, aprendizagem, descritores
Resumo: Este artigo apresenta uma descrição comparativa entre os resultados das avaliações do
Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná - SAEP, de 2013 com uma avaliação similar
aplicada para os mesmo alunos que, no ano de 2015, frequentavam o 8° Ano/C, período matutino,
no Colégio Estadual Arnaldo Busato - Ensino Fundamental, Médio e Formação de Docentes no
município de Verê. A autora acompanhou estes alunos e, por meio de atividades matemáticas
utilizando a avaliação da aprendizagem e análise da produção escrita trabalhou problemas de
exames de rendimento oficiais que contemplassem os descritores do 6° Ano do SAEP de 2013,
com o intuito de diagnosticar o que os alunos demonstravam saber, objetivando poder lidar com
suas dificuldades por meio de um planejamento e de uma prática pedagógica focada às reais
necessidades dos educandos, que norteasse o processo de ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA GORETI SCHMOLLER
Orientador: Andreia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ COMO INSTRUMENTO DE
INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Resolução de problemas e a utilização dos resultados apontados pelo SAEP
Palavras-chave: Avaliação diagnóstica, SAEP, aprendizagem, descritores
Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem por objetivo elaborar um diagnóstico por
meio de atividades matemáticas utilizando as tendências metodológicas Resolução de Problemas
baseando-se nos descritores do 6° Ano do Sistema de Avaliação da Educação Básica do ParanáSAEP de 2013 e de uma avaliação similar a ser aplicada em 2015 para a maioria destes alunos
que vão estar no 8°Ano, com o intuito de diagnosticar o que os alunos demonstram saber,
objetivando lidar com estes conhecimentos por meio de um planejamento e de uma prática
pedagógica focada às reais necessidades destes alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA GORETTI SOARES DA ROSA
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Leitura e Interpretação de Textos e enunciados de problemas matemáticos: trilhando
caminhos na busca da competência leitora
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática,Habilidade Leitora, Interpretação
Resumo: Este artigo trata de um projeto de intervenção pedagógica que enfatizou a leitura e
interpretação de textos e enunciados de problemas matemáticos, buscando o desenvolvimento da
habilidade leitora nas aulas de Matemática. A intervenção pedagógica foi desenvolvida no Colégio
Estadual Carlos Ventura - Ensino Fundamental, EJA e Médio, localizado no município de
Carambeí/PR - no 1º semestre de 2015, com as alunas e alunos do 7º ano do Ensino

Fundamental, realizado durante as aulas em horário regular, nas dependências da própria
instituição, com o objetivo de valorizar a leitura e interpretação dos enunciados presentes nos
exercícios e problemas e em textos que poderiam ser trabalhados em sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA GORETTI SOARES DA ROSA
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Leitura e interpretação de textos e enunciados de problemas matemáticos: trilhando
caminhos na busca da competência leitora
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Leitura, interpretação, problemas matemáticos,
Resumo: Ler e interpretar uma situação matemática proposta é fundamental para a sua
resolução. Diante de uma atividade matemática apresentada através de um texto simples, muitos
alunos realizam a leitura de forma mecânica, sem a devida atenção, não conseguindo estabelecer
um plano de resolução, o que acaba levando-os ao desestímulo em relação ao estudo da
Matemática e demais disciplinas. Devido a isso, nesta Unidade Didática serão usados textos
variados retirados da internet, de livros didáticos, revistas, jornais e outros meios com a finalidade
de o aluno ao realizar a leitura dos mesmos, familiarizar-se com este ato tão importante hoje em
dia e conseguindo desta forma fazer a "ponte" entre leitura e interpretação realizando o emprego
correto dos termos matemáticos com os conhecimentos matemáticos que estão presentes nos
textos de cada encontro.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA HELENA XCZEPANIAK
Orientador: Soliane Moreira - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Matemática para alunos surdos: sinais básicos de comunicação
Tema: tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: surdez ,matemática, aprendizagem, libras
Resumo: O projeto Matemática para alunos surdos propõe o uso de Libras/ Língua brasileira de
Sinais com os sinais básicos de comunicação e os principais sinais de matemática para que os
professores possam comunicar-se com seus alunos, o trabalho será realizado com professores,
onde serão desenvolvidas atividades com sinais básicos de Libras, o uso do alfabeto, de
cumprimentos e de alguns conteúdos específicos de cada disciplina participante e conteúdos de
matemática apresentado através de libras e do alfabeto.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA HELENA XCZEPANIAK
Orientador: Soliane Moreira - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Matemática para alunos surdos: sinais básicos de comunicação
Tema: tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: O projeto Matemática para alunos surdos propõe o uso de Libras/ Língua
brasileira de Sinais com os sinais básicos de comunicação e os principais sinais de matemática
para que os professores possam comunicar-se com seus alunos, o trabalho será realizado com
Resumo: O projeto Matemática para alunos surdos propõe o uso de Libras/ Língua brasileira de
Sinais com os sinais básicos de comunicação e os principais sinais de matemática para que os
professores possam comunicar-se com seus alunos, o trabalho será realizado com professores,
onde serão desenvolvidas atividades com sinais básicos de Libras, o uso do alfabeto, de
cumprimentos e de alguns conteúdos específicos de cada disciplina participante e conteúdos de
matemática apresentado através de libras e do alfabeto.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA INEZ PARRA
Orientador: Ana Lucia da Silva - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Modelagem Matemática:Contribuições Para o Ensino de Matemática
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Geometria, Medidas, Estudantes, Ensino
Aprendizagem,
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um trabalho realizado em sala de aula,
aplicando a metodologia modelagem Matemática como estratégia de ensino aprendizagem, para
trabalhar os conteúdos de geometria plana e sistema de medidas. O trabalho foi desenvolvido
com os estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Rio Branco- Ensino
Fundamental e médio, situado no Município de Rio Branco do Ivaí, Pr. Através de estudos
realizados em uma estufa, como por exemplo, a construção e medidas dos canteiros, o plantio de
mudas e espaçamento de cada planta, foi mostrado a articulação da teoria com a prática das
aplicações matemáticas relacionadas com o dia a dia.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA INEZ PARRA
Orientador: Ana Lucia da Silva - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Modelagem Matemática:Contribuições Para o Ensino de Matemática
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Geometria,Medidas, Alunos, Ensino Aprendizagem
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica tem como proposta trabalhar os conteúdos de
geometria plana e sistema de medidas, com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, por
meio da modelagem matemática, aplicadas em uma estufa, onde poderá ser mostrado a
articulação da teoria com a prática, das aplicações matemáticas relacionadas com o nosso dia a
dia. Com o objetivo de oportunizar aos alunos o desenvolvimento de atividades que promovam a
observação e exploração de situações onde possa, ser aplicados os conteúdos, de maneira que
os mesmos sejam levados a desenvolver o pensamento critico, a descoberta e a compreensão
dos conceitos matemáticos através da modelagem matemática. A modelagem matemática é uma

alternativa pedagógica onde o aluno é convidado a investigar, questionar, promovendo assim a
aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA INOES ROBLE
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: Contextualizando o ensino da Geometria por meio da Resolução de Probblemas
Tema: Tendências metodológicas em Educação matemática
Palavras-chave: Resolução de problemas, Contextualização, Geometria, Área e Perímetro,
Resumo: Este artigo tem por objetivo desenvolver um estudo relacionado ao conteúdo da área e
perímetro de figuras geométricas planas para se trabalhar em sala de aula juntamente com os
alunos. Para tal utilizou-se a metodologia de Resolução de Problema para a construção do
conhecimento no intuito de despertar no aluno o interesse pela prática de interpretar e resolver
situações-problema. O trabalho busca amenizar as dificuldades encontradas pelos alunos do 9º
ano do ensino fundamental na aprendizagem específica de área e perímetro de figuras
geométricas planas, pois se acredita que a contextualização é fator essencial para a
aprendizagem destes conteúdos. Espera-se que esta metodologia possa contribuir
significativamente na aprendizagem desses conteúdos, pois desperta no aluno o interesse pelas
atividades propostas, no qual o estudante poderá organizar novas formas de resolução,
desenvolvendo sua capacidade cognitiva de conjecturar diante de situações desafiadoras e
perceber que a matemática está sempre em construção, não sendo algo pronto e acabado. Neste
trabalho, encontra-se também o relato de algumas atividades desenvolvidas com alunos, nas
quais foram obtidos resultados satisfatórios, pois acredita-se que houve uma contribuição, não
somente na apropriação dos conhecimentos formais, como também, na formação de seres
pensantes e atuantes na sociedade atual.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA INOES ROBLE
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Contextualizando o ensino da Geometria por meio da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas: Contextualização, Geometria, Área e Perímetro,
Resumo: A escola em sua função social assume cada vez mais um papel importantíssimo na
sociedade, pois promove o acesso aos conhecimentos socialmente produzidos ao longo da
humanidade favorecendo aos cidadãos condições de intervir positivamente na evolução humana.
Ao longo do trabalho docente verificamos que os alunos apresentam muita dificuldade na
compreensão de situações-problema e o mesmo ocorre nas situações que envolvem o conteúdo
de geometria plana e o cálculo de área e perímetro. Pretende-se desenvolver um estudo por meio
da Resolução de Problemas no intuito de despertar o interesse pela prática de interpretar e
resolver situações- problema, favorecendo a construção do conhecimento matemático. Este
trabalho busca amenizar as dificuldades encontradas pelos alunos do9º ano do ensino

fundamental na aprendizagem específica de área e perímetro de figuras geométricas planas por
meio da metodologia de Resolução de Problemas, sugerindo atividades que poderão ser
aplicadas neste nível de conhecimento, pois se acredita que a contextualização é fator essencial
para a aprendizagem deste conteúdo. A intenção é a promoção do desenvolvimento das
capacidades do educando, apresentando-lhes situações desafiadoras, que permitam uma maior
participação dos mesmos em sala e o uso de sua autonomia para que percebam que a
matemática está sempre em construção e não é um conhecimento pronto e acabado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA ISABEL BATISTA
Orientador: Jose Trobia - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Uma proposta para o trabalho com medidas utilizando atividades práticas e a Investigação
Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação matemática, Investigação Matemática, Medida de comprimento,
Resumo: Os alunos têm contato com os conteúdos de medidas já no início da vida escolar, pois
estes estão contemplados no currículo já nas séries iniciais do ensino fundamental, porém muitos
alunos que terminam o sexto ano apresentam dificuldades em compreender os sistemas de
medidas. O presente artigo relata uma experiência de ensino desses conteúdos, utilizando como
tendência metodológica a Investigação Matemática, auxiliada pelo uso de atividades práticas.
Essa experiência foi desenvolvida com alunos de uma turma de 7º Ano, com o objetivo de
minimizar as dificuldades encontradas nos conteúdos de medidas, promovendo maior
compreensão desses conceitos pelos alunos e despertando o interesse pela Matemática.
Sabemos que é indispensável para uma boa formação que o aluno domine os conceitos
fundamentais de medidas e desenvolva suas capacidades em medir distância, superfície, volume
e capacidade, entre outros. Essa experiência procurou trabalhar a construção desses conceitos
com os alunos, partindo de situações reais, seguindo para a manipulação de diferentes materiais.
Objetivou-se desta forma, motivar o aluno na aprendizagem significativa, valorizando o processo
de construção do conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA ISABEL BATISTA
Orientador: Jose Trobia - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: USO DE ATIVIDADES PRÁTICAS E DA INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA: UMA
PROPOSTA PARA O TRABALHO COM MEDIDAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Investigação Matemática, Medidas de comprimento, sexto ano,
Resumo: É indispensável para uma boa formação matemática que o aluno aprenda os conceitos
fundamentais de medidas e desenvolva suas capacidades em medir distância, superfície, massa,
volume e capacidade. É muito comum vermos esses conteúdos serem deixados de lado em
nossas escolas. Os alunos chegam ao sexto ano sem as noções básicos desse conhecimento. É
preciso trabalhar com a construção de conceitos pelo aluno, partindo de situações reais e
manipulando diferentes materiais. A metodologia da Investigação Matemática pode colaborar para

um efetivo aprendizado desses conteúdos uma vez que gera a oportunidade de o aluno fazer
matemática, brincando de matemático, pois cabe ao aluno a escolha de qual caminho seguir. É
uma ótima oportunidade para se trabalhar em grupos. Na Investigação Matemática, o professor é
o mediador do conhecimento e deixa de ser um transmissor do saber.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA JOSE FAGUNDES BARBOSA
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: MATEMÁTICA E TDAH: IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA ESCOLAR
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: TDAH,Matemática, Aprendizagem significativa
Resumo: O tema presente neste artigo é o Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) e o ensino
de Matemática. Tem por objetivo descrever as práticas didáticas pedagógicas aplicadas a alunos
portadores ou que apresentam características do TDAH com acentuada defasagem nos
conteúdos básicos da disciplina de Matemática. O público alvo foram 14 alunos previamente
selecionados através de critérios presentes no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos
Mentais desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria, regularmente matriculados nos
sétimos anos da Escola Estadual José de Alencar no município de Curiúva - Pr. As metodologias
utilizadas foram os Jogos e a Resolução de Problemas abordando temas oriundos das
experiências cotidianas dos alunos e conteúdos básicos da disciplina que os alunos
apresentavam maiores dificuldades. O suporte teórico focou em Carvalho ( 2013); Muszkat,
Miranda e Rizutti (2011); Mattos ( 2015); entre outros. A partir deste estudo consolidou-se um
caderno pedagógico com três unidades: Operações Fundamentais no contexto dos números
naturais e inteiros, Números Racionais, enfatizando as frações e os números decimais e
Grandezas e Medidas, visando ampliar o conceito de perímetro, área e volume. Com o trabalho
desenvolvido foi possível verificar que os alunos melhoraram o seu rendimento em sala de aula,
aprenderam a trabalhar em equipe e minimizaram as defasagens que apresentavam nos
conteúdos matemáticos trabalhados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA JOSE FAGUNDES BARBOSA
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MATEMÁTICA E TDAH: IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA ESCOLAR
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: TDAH, Jogos,Situações Problema,
Resumo: A diversidade de comportamento e de pré-disposição para a aprendizagem está
presente na sala de aula, necessitando que o professor esteja sempre em alerta para dinamizar e
atender de maneira metodologicamente adequada as condições de aprendizagem dos alunos,
dentre estes os alunos com características do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH). Esta necessidade é uma temática pouco explorada na formação inicial e continuada do
professor, entretanto é uma demanda no ambiente escolar. Com a intenção de apoiar os
professores no contexto da sala de aula, o presente material didático apresenta um conjunto de
atividades diversificadas e contextualizadas, condizentes com o cotidiano dos alunos, via

resolução de situações problemas e jogos. Possibilitando despertar o interesse dos alunos e
promover a aprendizagem de conteúdos matemáticos no Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA JULIA NUNES DA ROCHA
Orientador: TANIA MARLI ROCHA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Artigo
Título: Compreender, interpretar comunicar ideias matemáticas relacionadas aos números
naturais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Linguagem Matemática, Números Naturais, Ensino Exploratório,
Resumo: Nesse artigo apresentamos um trabalho realizado com alunos de sexto ano do Ensino
Fundamental, no ano de 2015, em um estabelecimento de ensino da rede pública estadual, no
município de Paranavaí - PR, com o objetivo de investigar o potencial das práticas de ensino
exploratório para a aprendizagem matemática. O trabalho foi realizado por meio de tarefas
consideradas desafiadoras, que tinham por objetivo estimular o domínio da escrita e da leitura e a
interpretação de problemas; e a compreensão do Sistema de Numeração Decimal e dos
algoritmos das quatro operações fundamentais. O objetivo das tarefas era estimular os alunos a
pensar matematicamente, representar e comunicar suas ideias por meio de diferentes linguagens,
e justificar suas estratégias de resoluções, privilegiando a leitura e os registros escritos. As tarefas
foram situadas no contexto de uma ação que consistiu em planejar e organizar uma doação de
doces para as crianças da creche do bairro, em comemoração ao dia da criança. Podemos inferir
que aulas na perspectiva do ensino exploratório, podem colaborar para o desenvolvimento das
capacidades de leitura, interpretação e escrita matemática dos alunos, e para a compreensão dos
conceitos matemáticos, uma vez que mobiliza os alunos, leva em conta suas características e
conhecimentos prévios, e exige sua participação ativa no trabalho em sala de aula. Destacamos o
papel do professor nessa dinâmica, cujas ações vão muito além de apresentar os conteúdos e
"ensinar" procedimentos e estratégias para resolver problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA JULIA NUNES DA ROCHA
Orientador: TANIA MARLI ROCHA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Compreender, interpretar e comunicar ideias matemáticas relacionadas aos números
naturais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Linguagem Matemática, Números naturais, Ensino Exploratório
Resumo: Nas turmas de sexto ano do Ensino Fundamental, um dos principais obstáculos que os
alunos encontram para aprender matemática é compreender e fazer uso da linguagem
matemática, visto que a Matemática utiliza termos e símbolos que são próprios dela, ou seja,
possui seu próprio "alfabeto" e sua "gramática". Nessa Unidade Didática, apresentamos uma
sequência de trabalho para turmas de 6º. Ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual
"Sílvio Vidal" - Ensino Fundamental e Médio, do Jardim São Jorge, município de Paranavaí - PR.

Pretende-se envolver os alunos em uma ação concreta, doação de doces na Páscoa para as
crianças da creche do bairro, em que será necessário mobilizar diversos conhecimentos
matemáticos. As tarefas propostas têm por objetivo estimular o domínio da escrita e da leitura e
por consequência a interpretação do problema possibilitando a melhor compreensão do Sistema
de Numeração Decimal e dos algoritmos das quatro operações fundamentais: adição, subtração,
multiplicação e divisão. Com a aplicação desta unidade didática, espera-se também sensibilizar
os alunos a respeito da importância de ações de solidariedade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA LUCIA PEDRINI
Orientador: Ricardo Cardoso de Oliveira - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: ANÁLISE DO DESEMPENHO DE ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO NA
RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ENVOLVENDO FUNÇÕES EXPONENCIAIS E
LOGARÍTMICAS
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Educação Matemática, Aprendizagem, Função Exponencial e Logarítmica,
Resolução de Problema,
Resumo: O presente artigo é resultado de estudos e trabalhos realizados durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, o qual tem por objetivo contribuir com
o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio
Estadual Santana de Tapejara - EM e Normal. A relevância deste artigo, intitulado Análise do
desempenho dos estudantes do 3º Ano do Ensino Médio na resolução dos problemas envolvendo
Funções Exponenciais e Logarítmicas, se justifica por considerar que os estudantes demonstram
falta de interesse pela matemática por acharem a disciplina difícil. Sendo assim, a intenção foi de
colaborar com a melhoria do desempenho dos estudantes durante as aulas de matemática com o
intuito de fixar conceitos importantes relacionados aos conteúdos trabalhados. Desta forma, foram
oferecidas atividades diferenciadas com metodologias e estratégias motivadoras, que visam o
aperfeiçoamento e a melhoria do ensino da matemática com resolução de problemas e os
conceitos de função exponencial e logarítmica. Este trabalho foi desenvolvido tendo por base os
fundamentos teóricos de autores que tratam sobre o conteúdo de função exponencial e
logarítmica. O material consiste em uma proposta de curso que foi desenvolvido em ambiente
escolar para os estudantes do 3º ano com duração de 32 horas. A formação prático-teóricopedagógica foi realizada por meio de fundamentos teóricos, questionamentos, reflexões, debates,
sensibilização, interação e integração, além do desenvolvimento de atividades direcionadas à
resolução de problemas. Nesse curso, os estudantes tiveram a oportunidade de enriquecer o
conhecimento sobre a temática em questão, tornando assim a matemática mais agradável.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA LUCIA PEDRINI
Orientador: Ricardo Cardoso de Oliveira - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Analise do desempenho de alunos do 3º Ano do ensino médio na resolução de problemas
envolvendo funções exponenciais e logarítmicas
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola

Palavras-chave: Educação matemática, Aprendizagem, Função exponencial e logarítmica,
Resolução de problemas,
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo utilizar uma Unidade Didática
envolvendo resolução de problemas para favorecer o aprendizado dos alunos do 3º ano do
Ensino médio do conteúdo de funções exponenciais e logarítmicas, uma vez que, a maioria dos
alunos demonstram certa falta de interesse pela matemática, por acharem muito difícil. Sendo
assim pretende-se colaborar no desempenho dos alunos nas aulas de matemática com intuito de
fixar conceitos importantes relacionados aos conteúdos trabalhados. Desta forma serão
oferecidas atividades diferenciadas, com metodologias e estratégias motivadoras que visa
aperfeiçoar e melhorar o ensino da matemática com resolução de problemas, em que de fato
possam desempenhar importante papel para descrever e estudar através de leitura, interpretação
e construção de gráficos os conceitos de função exponencial e logarítmica. Vale ressaltar que
com a implementação do projeto pretende-se tornar a matemática mais agradável ao aluno,
contribuindo de maneira diferente a construção de conhecimentos, favorecendo assim o futuro
cidadão, que de forma atuante possa ser mais participativo no seu meio social transformando sua
realidade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA LUCIA PIACESKI
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O Estudo da Função Quadrática na Metodologia de Resolução de Problemas
Tema: Resolução de Problemas
Palavras-chave: Funções, Resolução de Problemas, construção, sistematização,
Resumo: Em anexo, segue o artigo final, que apresenta o relato de uma experiência de ensino
sobre o conteúdo de Funções Quadráticas, onde se utilizou a tendência metodológica Resolução
de Problemas. Esta experiência foi desenvolvida com uma turma de alunos do nono ano do
Ensino Fundamental. O processo da resolução das tarefas propostas permitiu aos alunos um
maior envolvimento no trabalho em grupo, a troca de ideias, colaboração, desenvolvimento de
argumentações e estratégias que conduziram à construção e à sistematização do conteúdo
matemático, oportunizando ao professor o repensar de sua prática pedagógica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA LUCIA PIACESKI
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O estudo da função quadrática através da estratégia de ensino de Resolução de
Problemas
Tema: Resolução de Problemas
Palavras-chave: Funções, resolução, problemas
Resumo: Este trabalho de implementação pedagógica tem como objetivo principal oportunizar um
trabalho com o conteúdo de Funções Quadráticas por meio da Resolução de Problemas, tendo
como público alvo os alunos do nono ano do ensino fundamental, com os quais serão
desenvolvidas estratégias que favoreçam ao aluno pensar, relacionar e construir o seu
conhecimento, testando hipóteses, trabalhando em grupos e utilizando outros recursos que o

auxiliem nas soluções dos problemas, a fim de que esse possa sistematizar o conteúdo
matemático.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA MARTA ORTOLANI
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O ensino integrado de números naturais e geometria
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números naturais, Geometria, Situações-problema,
Resumo: A abordagem deste artigo é destinada aos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental
ou Sala de Apoio à Aprendizagem, tendo como objetivo principal estudar de forma articulada os
Números Naturais e a Geometria, possibilitando, assim, que haja um aproveitamento maior do
tempo destinado ao estudo de cada conteúdo. Esta articulação busca incorporar os conceitos de
área, perímetro e volume aos números naturais com o intuito de demonstrar que é possível o
estudo constante da Geometria, criando, assim, a possibilidade do aluno analisar e discutir
conceitos, chegando às suas próprias conclusões, pois a experimentação proporciona o
levantamento de hipóteses e a constante busca de novas alternativas na resolução de situaçõesproblema.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA MARTA ORTOLANI
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ensino integrado de números naturais e geometria
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números naturais, Geometria, Situações Problema
Resumo: Esta Proposta Metodológica é destinada aos alunos do sexto ano do Ensino
Fundamental ou Sala de Apoio á Aprendizagem, tendo como objetivo principal estudar de forma
articulada os Números Naturais e a Geometria, possibilitando assim que haja um aproveitamento
maior do tempo destinado ao estudo de um determinado conteúdo. Esta articulação visa
incorporar os conceitos de área, perímetro e volume aos números naturais com o intuito de
demonstrar que é possível o estudo constante da Geometria, criando assim, a possibilidade do
aluno analisar e discutir conceitos, chegando às suas próprias conclusões, pois a experimentação
proporciona o levantamento de hipóteses e a constante busca de novas alternativas na resolução
de situações-problema.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA REGINA CASA SANTO ELIAS
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo

Título: Frações: Trabalhando a Contextualização
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática, Frações, Contextualização,
Resumo: O presente artigo apresenta reflexões sobre o trabalho desenvolvido durante a
participação no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE do Estado do Paraná, que teve
como objetivo analisar as dificuldades encontradas pelos alunos do 6º ano do ensino fundamental
na compreensão dos conceitos de frações: equivalência, adição e subtração, multiplicação e
divisão. No dia a dia nos deparamos com o baixo rendimento do aluno nas aulas de Matemática,
principalmente quando iniciamos o trabalho com frações e este se agrava ainda mais quando se
trata de atividades que envolvem as operações fundamentais, causando um desconforto no aluno
por não dominar o conteúdo e no professor por não atingir seu objetivo. Diante disso, nos
propomos a trabalhar a Matemática de maneira contextualizada, por meio do conhecimento
adquirido no seu dia a dia, atrelado à resolução de atividades diversificadas por meio de jogos e
materiais concretos manipuláveis onde os alunos pudessem desenvolver a criatividade e o
raciocínio, buscando favorecer a elaboração dos conceitos envolvidos. Com o desenvolvimento
desses encaminhamentos percebemos avanços quando ao utilizarem recursos didáticos, os
alunos conseguem relacionar e compreender os conceitos envolvidos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA REGINA CASA SANTO ELIAS
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Frações: Trabalhando a Contextualização
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Frações, Operações Básicas, Contextualização,
Resumo: O presente trabalho "Frações: Trabalhando a Contextualização" se propõe a
desenvolver atividades diversificadas com alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio
Estadual Antônio Maximiliano Ceretta, da cidade de Marechal Candido Rondo/PR. É comum nos
depararmos com o baixo rendimento dos alunos, quando iniciamos o trabalho com frações e este
se agrava quando se trata de atividades que envolvem as operações fundamentais (adição,
subtração, multiplicação e divisão), e isso possivelmente passa a ser uma das causas do
desinteresse de nossos alunos pela Matemática. Diante disso, propõe-se trabalhar o conteúdo de
fração de maneira contextualizada, com atividades que atrelem o conhecimento adquirido no dia a
dia com o conteúdo matemático visto em sala de aula, com isso espera-se desenvolver a
criatividade e o raciocínio, favorecendo a construção do conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA SOLANGE LOPES COELHO
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Explorando Metodologias de Resolução de Problemas em sala de aula para 6º ano.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Metodologia, Operações com números Naturais,
Resumo: O presente trabalho visa divulgar estudos e resultados obtidos após a implementação

do material didático proposto no projeto PDE, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizando a
técnica observacional e a natureza de dados qualitativa. A revisão de literatura e as atividades
desenvolvidas indicam que é possível explorar metodologias de resolução de problemas e
despertar no educando o gosto pela matemática, a partir de atividades que envolvam as
operações básicas com números naturais. O projeto foi desenvolvido em uma turma de 6º ano do
Colégio Estadual de Laranjeiras do Sul, e teve como objetivo contribuir para melhorar o processo
ensino aprendizagem na disciplina de Matemática, fazendo com que o educando tenha autonomia
para tomar decisões e resolver as atividades propostas em sala de aula, superando suas
dificuldades. Os referenciais teóricos evidenciam a importância de se planejar atividades que
levem o educando a buscar métodos e estratégias diversificadas, ampliando seu horizonte
cognitivo. A metodologia utilizada estimula a concentração, exercita o cálculo mental, e
automaticamente, induz à leitura compreensiva do problema proposto. Os resultados obtidos são
positivos, porém exigem uma mudança de postura do professor, o qual precisa planejar as
atividades de modo a desafiar o educando, fazendo com que ele crie estratégias próprias para
resolver problemas, fazer um retrospecto, e chegar a uma solução.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIA SOLANGE LOPES COELHO
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Explorando Metodologias de Resolução de Problemas em sala de aula para 6º ano.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Metodologia, Operações com números Naturais,
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica será implementada para alunos do 6º ano do
Colégio Estadual de Laranjeiras do Sul com a intenção de melhorar o processo ensino
aprendizagem na disciplina de Matemática e, assim promover a aprendizagem autônoma dos
alunos sobre as quatro operações básicas com números naturais através de Resolução de
Problemas para auxiliar na superação das dificuldades de aprendizagem. A resolução de
problemas contribui imensamente no estudo da Matemática, pois colabora na defasagem das
operações básicas, desenvolvendo e aprimorando habilidades, bem como mobiliza o discente a
buscar métodos e estratégias diversificadas, ampliando os horizontes cognitivos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARILENE BATISTA DA CUNHA BENETAO
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: JOGOS COMO ESTRATÉGIA E RECURSOS DIDÁTICOS NO PROCESSO DE ENSINO
E APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS INTEIROS.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Educação Matemática,Números inteiros,Jogos Matemáticos,Aprendizagem e
conhecimento,
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a importância dos jogos matemáticos
no ensino dos Números Inteiros para o desenvolvimento dos conceitos envolvidos. Para tanto,
primeiramente realizou-se um estudo de cunho bibliográfico, na busca de argumentos sólidos
justificando a implementação dos jogos matemáticos. Nesse sentido, é importante enfatizar que

os jogos, quando convenientemente bem elaborados, são um recurso pedagógico eficiente para a
construção do conhecimento matemático, haja vista os mesmos proporcionarem aos estudantes
momentos lúdicos, o espírito de trabalho em equipe e a motivação pelas aulas de matemática.
Juntamente com os jogos, também foram trabalhados exercícios envolvendo números inteiros,
conferindo, desta forma, como os significados foram construídos por intermédio da relação do
jogo com o conhecimento matemático, trazendo para as aulas de Matemática um meio de unificar
a teoria e a prática, transformando a fundamentação teórica numa prática pedagógica. Portanto,
as reflexões desenvolvidas neste artigo, em relação ao ensino dos números inteiros por meio de
jogos, contribuem para aprimorar e qualificar a aprendizagem de forma que concretize a
construção do conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARILENE BATISTA DA CUNHA BENETAO
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM
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Título: JOGOS COMO ESTRATÉGIA E RECURSOS DIDATICOS NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS INTEIROS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Números inteiros, Jogos Matemáticos, Aprendizagem e
conhecimento,
Resumo: O Projeto em questão abordará a utilização de jogos matemáticos como tática
desencadeadora no processo de ensino-aprendizagem a ser aplicada aos estudantes do 7º ano
do Ensino Fundamental - Escola Estadual Professor Léo Kohler Ensino Fundamental, na cidade
de Terra Boa- PR, Núcleo Regional de Cianorte, no decorrer do primeiro trimestre de 2015. A
inserção de jogos como estratégia de ensino-aprendizagem na sala de aula é um recurso
pedagógico que tem proporcionado bons resultados, pois cria situações que permitem ao
estudante desenvolver métodos e instiga-os a desenvolverem a criatividade e a participação. A
ênfase do projeto são os jogos matemáticos como instrumentos para o ensino das operações com
números inteiros, pois para se vencer nesses jogos, exige-se do estudante o uso de estratégias,
levando-o a se envolver com as aplicações da Matemática, desenvolvendo e aprimorando as
habilidades que compõem o raciocínio lógico e, ao educador, a oportunidade de estabelecer um
ambiente na sala de aula em que a comunicação seja favorável, propiciando momentos de
interação entre estudantes e educador, trocas de experiências e discussões.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARILENE DAHMER RIBEIRO
Orientador: Clesio Acilino Antonio - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO DA MATEMÁTICA ARTICULADO COM À EDUCAÇÃO DO CAMPO: A
RELAÇÃO DOS CONHECIMENTOS ESCOLARES COM A REALIDADE SOCIAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Educação do Campo, Etnomatemática, Medidas
Agrárias, Sistemas de Medidas,
Resumo: Neste artigo discute-se a respeito de intervenções pedagógicas que contribuam para o
ensino de Matemática nas escolas do campo por meio da metodologia Etnomatemática, pelas

quais aborda-se a matemática significativa na vida do educando. Destaca-se os sistemas de
medidas de comprimento, massa, volume e área. Nas localidades rurais do município de
Barracão, como em outras, as unidades de medidas mais utilizadas e conhecidas são as medidas
agrárias não oficiais, tais como a braça, o litro, a quarta e o alqueire. Assim, neste estudo
expõem-se os materiais didáticos pautados na Etnomatemática e no uso de instrumentos de
medidas tradicionais e modernos para efetuar exercícios de cálculos de áreas, volumes e
conversões de medidas. As intervenções pedagógicas objetivaram medir e efetuar cálculos com
unidades de medidas, bem como pesquisar a aplicação da matemática nas agroindústrias.
Considera-se que as intervenções pedagógicas contribuíram para a melhor compreensão a
respeito dessa temática, refletindo e propondo alternativas para auxiliar o professor no processo
de construção do conhecimento matemático
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Título: O Ensino da Matemática Articulado com a Educação do Campo: A relação dos
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Tema: Tendências Metodológicas em Educaç
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Resumo: Nesta proposta articulamos o Ensino da Matemática com a Educação do campo,
através da metodologia Etnomatemática, onde aborda-se a matemática significativa na vida do
educando. Destaca-se os sistemas de medidas de comprimento, massa, volume e área. No
município de Barracão, como em outras localidades rurais, as unidades de medidas mais
utilizadas e conhecidas são as medidas agrárias não oficiais, tais como a braça, o litro, a quarta e
o alqueire. Objetivamos medir e efetuar cálculos com unidades de medidas, bem como pesquisar
a matemática das agroindústrias. Neste estudo produz-se materiais didáticos pautados na
Etnomatemática e no uso de instrumentos de medidas tradicionais e modernos para efetuar
exercícios de cálculos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARINEZ LORENCI
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Caleidociclo: um divertido brinquedo matemático
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Caleidociclo, geometria, lúdico, manipulável
Resumo: O presente artigo faz uma abordagem sobre o ensino da Geometria, com aplicação de
um projeto de intervenção aos alunos do 6° ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual
Arnaldo Busato, localizado no município de Coronel Vivida, Paraná. A questão norteadora da
proposta é de que a Geometria deve ser trabalhada em sala de aula de forma concreta,
desafiando os alunos, fazendo comparar formas, encontrar semelhanças e diferenças entre elas,
classificando, reproduzindo, construindo e definindo-as. O objetivo foi possibilitar, dinamizar e dar
significado aos conteúdos da Geometria por meio da construção do caleidociclo hexagonal. A

aplicação do projeto de intervenção seguiu etapas de ações estratégicas previamente
determinadas, no período de julho a agosto de 2015. Os resultados indicam que os alunos
participaram de todas as atividades, desenvolvendo o raciocínio, a criatividade e a aprendizagem.
Ao final do estudo, a construção do caleidociclo hexagonal confirmou a capacidade que o aluno
tem de levantar suas hipóteses, fazer descobertas, criar suas próprias conjecturas, propiciando
um melhor aprendizado num contexto lúdico e prazeroso. A conclusão é de que a Geometria pode
ser ensinada em sala de aula, de modo concreto e que a aprendizagem do aluno vai além da
aquisição de conhecimento, mas também o desperta para a criatividade, raciocínio lógico e
domínio da Matemática.
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Resumo: A presente Produção Didático Pedagógica tem por objetivo possibilitar, dinamizar e dar
significado ao ensino de geometria no 6º ano do Ensino Fundamental, levando o aluno a formular
conceitos geométricos de forma lúdica. A geometria está inserida no cotidiano de nossos
educandos, por isso, é necessário levá-los a perceber que ela é um conteúdo real e está
articulada a outras áreas do conhecimento. O trabalho em sala de aula será mais produtivo, se
usarmos materiais simples, atrativos e prazerosos. O aluno deve ser encaminhado para que ele
mesmo faça suas próprias descobertas, levante suas hipóteses, crie suas conjecturas, teste suas
soluções, de maneira mais gostosa possível, a seu modo, em seu ritmo. Para isso, pretendemos
realizar uma série de atividades, que serão desenvolvidas através de passeios, realização de
pesquisas, exploração de embalagens, criação de mosaicos e terá como ação principal a
construção do caleidociclo. Mas o que é um caleidociclo? Uma figura plana, que passa por uma
metamorfose até tornar-se uma figura espacial, composto por tetraedros que giram em torno de si
próprios, apresentando diferentes faces com imagens criativas e atraentes. Em outras palavras, é
uma mistura de figuras planas (bidimensionais) que vão surgindo através do uso de retas,
recortes, dobraduras e colagens, dando vida às formas, surgindo então uma figura espacial
(tridimensional), o caleidociclo. Ele é considerado um divertido origami, um brinquedo mágico,
colorido e interessante. Ele será um recurso que mostrará novos caminhos, contribuindo assim
para o desenvolvimento mais elaborado do pensamento geométrico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARISA BAGATINI RAMUSKI
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: CONFECÇAO DE JOGOS MATEMÁTICOS COMO ESTRATÉGIA PARA APRENDIZAGEM
E INICIAÇÃO À CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Aprendizagem, Jogos Matemáticos, Material Didático,
Resumo: O artigo sintetiza o trabalho realizado com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da

Escola Estadual Duque de Caxias sobre jogos matemáticos. Visa intervir nas dificuldades dos
conhecimentos básicos de matemática, que objetiva uma aprendizagem significativa com
aspectos que proporcionem o interesse, o espírito de investigação, a curiosidade, confeccionando
jogos de forma coletiva e individual, trabalho este para dar início à construção do Laboratório de
Matemática. As atividades desenvolvidas são necessárias para estimular o raciocínio lógico, o
cálculo mental, a resolução de problemas matemáticos, como facilitador do aprendizado. Também
revisar e proporcionar condições de aquisição de novos conhecimentos sobre conceitos básicos
de matemática, utilizar materiais manipuláveis e digitais, bem como, socializar os saberes com as
demais turmas da escola. Com pesquisa e leitura de autores renomados, pode-se confrontar a
teoria e a prática, e assim auxiliar o professor para a real necessidade de constante atualização
nas tendências do ensino da matemática. A utilização de material didático adequado é necessária
para introduzir, mediar ou mesmo finalizar um conteúdo. O trabalho com o lúdico proporciona a
aprendizagem de forma significativa e ajuda na superação de dificuldades dos conteúdos básicos
matemáticos e prepara o aluno à realização de avaliações propostas pelo sistema e situações do
cotidiano. Os recursos midiáticos são incorporados na educação como um recurso relevante na
apropriação dos conteúdos, por ser uma estratégia de grande interesse dos alunos e repleta de
atividades desafiadoras e instigantes.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARISA BAGATINI RAMUSKI
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Confecção de Jogos Matemáticos como Estratégia para a Aprendizagem e Iniciação à
Construção do Laboratório de Matemática
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Material Didático, Aprendizagem, Laboratório de Matemática,
Resumo: O trabalho de intervenção didático-pedagógica visa ensinar o aluno de maneira
gradativa os conteúdos básicos de matemática. Construir jogos matemáticos envolvendo a
matemática básica com auxílio do professor, utilizando estratégias que permitam ao aluno a
construção do conhecimento de maneira prazerosa e lúdica. Um dos objetivos deste projeto é
intervir nas dificuldades básicas da matemática para que o mesmo possa no futuro entender e
desenvolver pensamento abstrato. Pretende-se revisar os conteúdos com a confecção de jogos
manipuláveis ou digitais e socializar o conhecimento com as demais turmas da escola. Neste
sentido, destaca-se a importância de criar um laboratório de matemática, num ambiente
adequado, a fim de permitir aos professores e alunos da escola trabalhar com o material didático
confeccionado durante as aulas, com vista à construção do conhecimento de maneira
significativa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARISA BENDER
Orientador: Flavio Roberto DIas SIlva - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: MÍDIAS TECNOLÓGICAS: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE GEOMETRIA NO 7º
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática

Palavras-chave: Educação Matemática, Geometria, Softwares, Lousa Digital
Resumo: O presente trabalho foi aplicado no Colégio Estadual Professora Leonor Castellano Ensino Fundamental e Médio - Barracão - PR. ministrando a Geometria de maneira mais
dinâmica, fazendo conexões entre teoria e realidade. A sua aplicação está inspirada nas
Tendências Metodológicas em Educação Matemática, mídias tecnológicas no ensino da
Geometria do 7º ano do ensino fundamental, utilizando os softwares Geogebra e Blender e o
recurso da lousa digital e a forma para a sua execução foi a Unidade Didática.. O objetivo do uso
dessas tecnologias foi desenvolver atividades para a visualização, comparação e análise dos
diversos aspectos e dimensões de formas planas e espaciais, auxiliando na compreensão do
conteúdo de geometria. Os resultados obtidos foram de enriquecimento do aprendizado,
despertando nos alunos o gosto pela Gemetria, com a efetiva participação e envolvimento nas
atividades propostas. Dessa forma, houve uma maior compreensão e assimilação dos conteúdos.
Contudo, é preciso que haja um trabalho contínuo, pois existem constantes desafios em relação o
estudo e uso das tecnologias.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARISA BENDER
Orientador: Flavio Roberto DIas SIlva - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MÍDIAS TECNOLÓGICAS: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE GEOMETRIA NO 7º
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Geometria,Softwares, Lousa Digital,
Resumo: A Matemática tem papel fundamental para compreender o mundo que nos cerca e a
geometria está muito presente, percebe-se entretanto, que as dificuldades encontradas em
geometria são constantes. Esta Unidade Didática é inspirada nas Tendências Metodológicas em
Educação Matemática: mídias tecnológicas no Ensino da Geometria do 7º ano, utilizando os
softwares GeoGebra e Blender e o recurso da lousa digital. Com o objetivo de elaborar atividades
utilizando estas mídias, para representação, visualização, comparação e análise dos diferentes
aspectos e dimensões de formas geométricas. Propor ações pedagógicas que auxiliem e facilitem
no processo ensino e aprendizagem da Matemática em geometria plana e espacial, relacionando
os conteúdos de geometria com situações do cotidiano e utilização das mídias tecnológicas, para
que as aulas tornem-se mais motivadoras, interativas, auxiliando na construção e compreensão
dos conteúdos de geometria plana e espacial.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARISLEI REGINA BACHELADENSKI
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Jogos como recurso metodológico no ensino das operações com números inteiros
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Jogos Matemáticos, Aprendizagem, Números inteiros,
Resumo: Devido às rápidas mudanças que ocorrem num mundo globalizado e informatizado,
novas perspectivas e abordagens educacionais se fazem necessárias para suprir a demanda que
exige o contexto das salas de aula. Tornam-se, assim, cruciais mudanças na prática pedagógica

nas escolas com a adoção de metodologias diversificadas que tornem o aprender mais instigante
e dinâmico. Uma das metodologias de ensino atualmente recomendada por diversos
pesquisadores da área de Educação Matemática é o uso de jogos matemáticos nas aulas da
disciplina. Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo foi investigar a eficácia dos jogos como
recurso metodológico no ensino dos números inteiros e suas operações, bem como indicar
alternativas pautadas nesta metodologia que auxiliem o trabalho pedagógico do professor e
tornem a sala de aula um ambiente dinâmico e lúdico, onde os alunos possam participar
ativamente na construção dos conceitos. Para a realização do estudo foi elaborado um material
pedagógico, na forma de unidade didática, que teve por finalidade auxiliar o trabalho de
implementação do projeto de intervenção na escola e oferecer material de apoio aos professores
interessados na temática "jogos matemáticos", em particular para o ensino do conteúdo "números
inteiros". O projeto foi desenvolvido em duas turmas de 7° ano, da Escola Estadual Antonio Lopes
Junior, localizada na periferia do município de Irati (PR), compreendendo uma carga horária de 32
horas/aula. Conclui-se com este estudo que os jogos utilizados como recurso metodológico no
ensino de números inteiros foram de grande valia e contribuiu significativamente para um ensino
mais dinâmico e uma aprendizagem mais prazerosa e eficiente.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARISLEI REGINA BACHELADENSKI
Orientador: LEONI MALINOSKI FILLOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos como recurso metodológico no ensino das operações com números inteiros
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Jogos Matemáticos, Aprendizagem, Números inteiros,
Resumo: Esta produção didático-pedagógica, apresentada na forma de Unidade Didática, faz
parte de um projeto de pesquisa mais amplo, inserido nas atividades do Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE/2014. O projeto tem por objetivo investigar a eficácia dos
jogos como recurso metodológico no ensino dos números inteiros e suas operações, buscando
alternativas que auxiliem o trabalho pedagógico do professor e tornem a sala de aula um
ambiente dinâmico e lúdico, onde os alunos possam participar ativamente na construção dos
conceitos. A proposta será implementada no primeiro semestre de 2015, com alunos do 7º ano do
Ensino Fundamental, na Escola Estadual Antonio Lopes Junior, no município de Irati (PR).
Espera-se que as atividades propostas neste material proporcionem um ensino inovador em sala
de aula, uma aprendizagem mais sólida do conteúdo "números inteiros" e contribuam,
sobremaneira, para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem da Matemática nas
escolas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARISTELA APARECIDA VANIN
Orientador: Luciana Pagliosa Carvalho Guedes - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: O Ensino do Tratamento da Informação por meio da Investigação Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Cidadania, Estatística, Matemática,
Resumo: O enfoque principal deste trabalho é pautado numa abordagem que aproxime a

matemática escolar do contexto social, com o intuito de tornar o ensino da matemática mais
significativo, por meio da reflexão sobre a prática pedagógica e sobre a utilização de uma
metodologia que atualize o olhar para o conteúdo e para a forma de ensiná-lo. Assim, a produção
didático-pedagógica que foi implementada, contemplou o conteúdo estruturante "tratamento da
informação", por meio da investigação matemática e da discussão de temas atuais e relevantes
na sociedade, visando auxiliar o estudante na formação e no exercício de sua cidadania, bem
como na compreensão dos conhecimentos sistematizados. Foi utilizado como conjunto de dados
reais, as contas do consumo de água e de energia elétrica das residências dos estudantes
envolvidos na implementação, para abordar conceitos básicos de Estatística, como: média
aritmética, mediana, moda e a construção de tabelas e gráficos. Além disso, foram utilizados
diferentes recursos didáticos e do laboratório de informática do estabelecimento de ensino para a
elaboração de planilhas eletrônicas. Destaca-se que o trabalho propiciou uma relação
interdisciplinar, abordando a ética e meio ambiente, propiciando correlação aos conteúdos
escolares em Estatística. Desta forma, acredita-se que o propósito inicial de contribuir para o
desenvolvimento da capacidade de análise crítica, de reflexão e de interpretação dos alunos,
utilizando uma abordagem contextualizada, foi alcançado e possibilitou uma aprendizagem mais
significativa para os mesmos, promovendo sua formação cidadã.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARISTELA APARECIDA VANIN
Orientador: Luciana Pagliosa Carvalho Guedes - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Ensino do Tratamento da Informação por meio da Investigação Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Cidadania, Investigação matemática, Pesquisa estatística, Tratamento da
informação
Resumo: Esta Produção propõe a abordagem do conteúdo estruturante Tratamento da
Informação, especificamente Pesquisa Estatística, para estudantes do 8º Ano do Ensino
Fundamental, por meio da Tendência Metodológica da Investigação Matemática. Considerando a
perspectiva de uma educação matemática crítica, tem como objetivo principal contribuir para o
desenvolvimento da capacidade de análise crítica, de reflexão e de interpretação, por meio da
investigação matemática e da discussão de temas atuais e relevantes na sociedade, como o
consumo consciente da água e da energia elétrica, visando auxiliar o estudante na formação e
exercício de sua cidadania, bem como na compreensão dos conhecimentos sistematizados.
Propõe a utilização das contas do consumo de água e de energia elétrica, das residências dos
estudantes envolvidos na implementação, para abordar conceitos básicos de Estatística, como:
média aritmética, mediana, moda e elaboração de tabelas e gráficos. Contempla a utilização de
diferentes recursos didáticos e do laboratório de informática do estabelecimento de ensino.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARISTELA MUZZOLON KITOR
Orientador: ISABEL CRISTINA NEVES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Tendências Metodológicas contemporâneas em Educação Matemática: Uma contribuição
para o 3º ano do Curso de Formação de docentes

Tema: Tendências Metodológicas contemporâneas em Educação Matemática
Palavras-chave: Formação inicial, Formação Contínua, Matemática, Educação Matemática,
Resumo: O presente artigo tem como objetivos contribuir com futuros docentes em sua prática
em sala de aula, refletindo em torno da importância da formação inicial e continuada para que o
trabalho por eles realizado seja significativo tanto para o aluno quanto para o professor, além do
foco na disciplina de Matemática num contexto mais globalizado, analisando a importância de
incorporar novas metodologias ao seu ensino, como o uso das tendências contemporâneas em
Educação Matemática nas séries iniciais do ensino fundamental, com o objetivo de dar maior
significado ao processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para que os alunos possam
participar mais ativamente, num processo dinâmico, tornando as aulas mais interessantes e
contextualizadas com a realidade vivenciada.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARISTELA MUZZOLON KITOR
Orientador: ISABEL CRISTINA NEVES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS EM EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O CURSO NORMAL DE FORMAÇÃO DE
DOCENTES
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Formação Contínua, Educação Matemática, Educador, Etnomatemática, Práxis
Resumo: É um material didático construído especialmente para o curso Normal de formação de
docentes, levando em consideração as estratégias didáticas e pedagógicas destacadas nas DCEs
do Paraná, com o objetivo de socializar os resultados dos estudos realizados sobre a importância
da formação inicial e contínua do professor, bem como das Tendências Metodológicas
Contemporâneas em Educação Matemática, fornecendo subsídios para reflexões e discussões
sobre práticas pedagógicas, vivenciadas no cotidiano escolar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIVANIA BONOMETTI MEDINA
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O uso do software GeoGebra no ensino da geometria no 8º ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação, Ensino, GeoGebra, Geometria, Metodologia,
Resumo: Este artigo tem o objetivo de descrever o trabalho desenvolvido durante a participação
no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) nos anos de 2014 e 2015. Durante este
período foi realizada uma pesquisa teórico prática e desenvolvido um material didático, o qual foi
implementado na turma do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual São João Bosco
de Pato Branco, no Estado do Paraná, no turno da manhã. Dentre as ações propostas destaca-se
o uso do software GeoGebra como ferramenta de construção e investigação no ensino da
Geometria. Mas, esta não foi a única ferramenta utilizada, buscou-se integrar as diferentes
metodologias, propostas nas diretrizes estaduais do Paraná. A metodologia proposta serviu como
instrumento para despertar a atenção e participação dos educandos no processo de ensinoaprendizagem da Matemática. A participação neste programa foi um momento de reflexão e ação,

onde se buscou amplamente a relação da teoria com a prática. Um momento de integração entre
o ensino na educação básica e o universitário.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIVANIA BONOMETTI MEDINA
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso do software GeoGebra no ensino da geometria no 8º ano
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação, Ensino, Geometria, Metodologia, Tecnologia
Resumo: O projeto que apresento como unidade didática pedagógica tem como proposta o uso
de mídias tecnológicas, com ênfase ao software GeoGebra, no ensino da geometria para alunos
do 8º ano do ensino fundamental. Mas, esta não será a única metodologia a ser aplicada.
Pretende-se com esta proposta integrar as diferentes metodologias apresentadas nas diretrizes
estaduais do Paraná, buscando-se uma melhor qualidade no ensino. O uso da geometria
dinâmica através do software GeoGebra, possibilita ao aluno construir e manipular as figuras e,
com isso, fazer conjecturas, compreendendo melhor os conceitos que envolvem a Geometria
Plana.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIZA ANTONINHA SECCO
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O Uso do Software Geogebra no Estudo de alguns Tópicos de Álgebra Linear
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Mídias Tecnológicas, Software Geogebra, Álgebra Linear, Investigação
Matemática, Ensino Médio
Resumo: Este trabalho relata um estudo de caso com alunos do 3º ano do Ensino Médio em um
colégio da rede estadual de Pato Branco/PR. Para realização desse trabalho foi construída uma
Proposta Didático-Pedagógica, no formato de Unidade Didática, onde foram desenvolvidos os
conteúdos relacionados à Álgebra Linear, especificamente, Matrizes, Determinantes e Sistemas
Lineares, com atividades propostas a serem desenvolvidas no Software Geogebra aliando a
Investigação Matemática como metodologia. Durante a prática pedagógica podemos constatar
que as mídias tecnológicas, em especial, o software Geogebra ajudam muito no processo EnsinoAprendizagem e que a investigação matemática permite "despertar" nos alunos a curiosidade e o
interesse em aprenderem os conteúdos matemáticos de álgebra.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIZA ANTONINHA SECCO
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Uso do Software Geogebra no Estudo de alguns Tópicos de Álgebra Linear
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Mídias Tecnológicas, Software Geogebra, Álgebra Linear, Investigação
Matemática, Ensino Médio
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica objetiva apresentar uma nova abordagem
metodológica em Álgebra Linear com o uso do Software Geogebra como recurso pedagógico
aliado à Investigação Matemática como estratégia de metodologia, tornando assim o ensinoaprendizagem de álgebra mais dinâmico e investigativo, para isso, buscamos desenvolver
atividades de experimentação e investigação para que haja uma maior valorização do processo
de produção e construção do conhecimento pelo próprio aluno com a mediação do professor. Em
formato de Unidade Didática será abordado o Conteúdo Estruturante de Números e Álgebra e
Conteúdos Básicos de Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares para uma turma do 3º ano
de Ensino Médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIZA FATIMA DE SOUZA
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O ESTUDO DA GEOMETRIA ESPACIAL FAZENDO USO DE MATERIAIS
MANIPULÁVEIS
Tema: Metodológicas no Ensino da Matemática
Palavras-chave: Materiais Manipuláveis, Sólidos Geométricos, Laboratório de Matemática
Resumo: O presente artigo constitui-se como uma das atividades do Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED/PR),
tendo por temática os materiais manipuláveis para o ensino de Geometria, sob o título de "O
estudo da Geometria espacial fazendo uso de materiais manipuláveis". A proposta de intervenção
pedagógica constitui-se da elaboração e montagem de um Laboratório de Matemática, com o
objetivo de desenvolver a autonomia e a criatividade dos alunos, a partir de atividades práticas
envolvendo a confecção de materiais, desenvolvimento de jogos e problemas propostos por meio
de materiais concretos, como forma de proporcionar a professores e alunos um espaço para
reflexão e construção de conceitos da Geometria. Neste laboratório, buscou-se possibilitar ao
aluno, por meio da prática, visualizar como a Geometria está inserida em nosso cotidiano. A
implementação desta proposta ocorreu no Colégio Estadual Basílio Pertsew - Ensino fundamental
e Médio, na cidade de Ângulo-PR, com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, no qual foi
implantado o Laboratório de Matemática com materiais manipuláveis para o ensino de Geometria,
especificamente o ensino de poliedros, contendo figuras geométricas representativas
confeccionadas e exploradas pelos próprios alunos e que foram apresentados como materiais de
apoio para serem trabalhados com os alunos do ensino fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIZA FATIMA DE SOUZA
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O estudo da Geometria Espacial fazendo o uso de materiais manipuláveis.

Tema: Tendências Metodológicas no Ensino da Mtemática
Palavras-chave: Poliedros, Sólidos Geométricos, Materiais Manipuláveis, Laboratório,
Resumo: Com a elaboração dessa unidade didática pretende-se implantar um Laboratório de
Ensino Matemática na escola como forma de proporcionar aos professores e alunos um espaço
para reflexão e consolidação de uma aprendizagem significativa da Geometria. Neste trabalho
propõe-se que as principais estratégias de ação se concentrem na criação e montagem de
materiais manipuláveis direcionados ao estudo da teoria e da prática da geometria, com o objetivo
de possibilitar ao aluno o acesso a diversas atividades pedagógicas práticas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIZETE DA SILVA GAWENDA
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A arte do Origami como ferramenta de aprendizagem da geometria
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: geometria,origami,ensino
Resumo: O presente trabalho relata a aplicação de um projeto desenvolvido com alunos do 6º
ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Arnaldo Busato, no município de Coronel Vivida PR. Este teve como objetivo permitir aos educandos, através da Arte do Origami (palavra
japonesa formada por Ori que significa dobrar e Kami que significa papel), a construção de vários
conceitos geométricos. Para tanto foram apresentadas e confeccionadas algumas dobraduras que
permitiram ao aluno deparar-se, a cada vinco e movimento do papel, com vários elementos da
Geometria, os quais foram investigados e, coletivamente, construídos os conceitos. Tomando
como pontos de referência a análise dos resultados, a aceitação e motivação dos alunos durante
as atividades, constatou-se que as dobraduras podem, quando bem exploradas, ser
transformadas em uma ferramenta pedagógica facilitadora da aprendizagem e da motivação em
aprender.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARIZETE DA SILVA GAWENDA
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A arte do Origami como ferramenta de aprendizagem da geometria
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: geometria,origami,ensino
Resumo: Como resultado de metodologias Matemáticas ineficientes há um déficit de
aprendizagem na construção de muitos conceitos, o qual será percebido progressivamente nas
várias etapas da escolarização. Diante disso, o professor precisa rever sua prática pedagógica
visando uma aprendizagem significativa. O presente projeto tem por objetivo permitir aos
educandos através da Arte do Origami a construção de conceitos geométricos de forma lúdica,
concreta, significativa e aplicável na resolução das situações-problemas presentes no cotidiano
dos mesmos. Através desse recurso metodológico o aluno ao manipular papeis irá se deparar a
cada vinco ou movimento da dobradura com retas, ângulos, polígonos e poliedros. Tais conceitos
serão investigados, possibilitando-lhes ampliar os seus conhecimentos geométricos formais. O
Origami integra, dentre outros campos do conhecimento, Geometria e Arte e oportuniza ao

praticante desenvolver a comunicação e estabelecer as relações interpessoais. Além de despertar
a criatividade, estimular habilidades motoras, desenvolver tanto a organização através da
sequência dos vincos, bem como a coordenação motora fina e a memorização, proporciona ainda
momentos de interiorização e de expressão de estados emocionais. As dobraduras que por vezes
eram "indesejadas" nas aulas por dispersarem a atenção dos alunos podem, quando bem
exploradas, ser transformadas em uma ferramenta pedagógica facilitadora da aprendizagem e do
despertar pelo prazer em aprender.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARLI CANDIDO DA SILVA
Orientador: Wellington Hermann - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA ESTRATRATÉGIA
PARA O ENSINO ENVOLVENDO O CONSUMO RACIONAL DA ÁGUA
Tema: Ensino de Matemática e Meio Ambiente
Palavras-chave: Escassez de água, Educação Matemática, Modelagem Matemática,
Resumo: Esta é uma pesquisa qualitativa que teve como objetivo Investigar em que medida a
Modelagem Matemática contribui para o desenvolvimento do senso crítico dos alunos em relação
ao desperdício de água no município de Altamira do Paraná ao mesmo tempo em que aprendem
matemática. A pesquisa foi desenvolvida em uma turma de nono ano do Ensino Fundamental do
Colégio Estadual Altamira do Paraná. Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes
instrumentos: diário de bordo, gravadores de áudio, máquina fotográfica, questionários e
entrevistas. Foi realizado um trabalho por meio da Modelagem Matemática tendo como foco o
desperdício de água no município, para que os alunos aprendessem matemática de forma
contextualizada. Este encaminhamento metodológico proporcionou aos alunos aprender
matemática em situações da realidade, auxiliando na superação das dificuldades de
aprendizagem nessa disciplina, ao mesmo, tempo despertou o interesse deles em cuidar do meio
ambiente, principalmente da água que é um bem natural, que devido ao mau uso pelo homem
pode chegar à escassez.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARLI CANDIDO DA SILVA
Orientador: Wellington Hermann - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Uma estratégica para o uso racional da água: Desenvolvendo o senso crítico por meio da
Modelagem Matemática
Tema: Ensino de Matemática e Meio Ambiente
Palavras-chave: Meio ambiente, Senso crítico, Modelagem Matemática,
Resumo: A presente produção didático-pedagógica, intitulada Uma estratégica para o uso
racional da água: Desenvolvendo o senso crítico por meio da Modelagem Matemática tem como
objetivo propor a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, tarefas fundamentadas na
Modelagem Matemática tendo como foco o desperdício de água no município, para que
aprendam matemática de forma contextualizada. Sua estrutura organiza-se em sete seções

abordando tópicos relacionados ao estudo da geometria. Pretende-se levar os alunos aprender
matemática com situações da realidade para auxiliar na superação das dificuldades nessa
disciplina; despertar no aluno o interesse de cuidar do meio ambiente, principalmente da água que
é um bem natural, que devido à poluição pelo homem pode chegar à escassez.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARLY GORZONI
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A Resolução de Problemas no curso de Formação de Docentes como estratégia
metodológica de formação
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Formação de Docentes, Estratégia Metodológica,
Aprendizagem,
Resumo: Este artigo apresenta resultados de um projeto de intervenção pedagógica que teve
como proposta utilizar a estratégia metodológica de Resolução de Problemas como alternativa
para contribuir com a prática pedagógica dos futuros professores dos anos iniciais, desenvolvido
no Colégio Estadual Emílio de Menezes, na cidade de Arapongas-PR, com alunos do 3º ano do
Curso de Formação de Docentes. São apresentadas algumas tarefas que foram propostas de
forma a oportunizar a compreensão do conteúdo de Análise Combinatória e investigar as
estratégias utilizadas pelos alunos, juntamente com o relato de como ocorreram. Nas
considerações finais, são apresentados alguns dos resultados obtidos e as conclusões do
trabalho desenvolvido.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MARLY GORZONI
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Resolução de Problemas no curso de Formação de Docentes como estratégia
metodológica de formação
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Formação de Docentes, Estratégia Metodológica,
Aprendizagem , Análise Combinatória
Resumo: Este projeto tem o objetivo de utilizar a estratégia metodológica de Resolução de
Problemas com alunos do 3º ano do Ensino Médio do curso de Formação de Docentes, como
alternativa para contribuir com a prática pedagógica dos futuros professores dos anos iniciais .
Busca-se com este trabalho: a elaboração de uma proposta de intervenção para formação
docente; utilizar e discutir a Resolução de Problemas como estratégia metodológica; oportunizar
aos alunos a compreensão do conteúdo de Análise Combinatória por meio da Resolução de
Problemas; investigar as estratégias utilizadas pelos alunos durante a proposta de intervenção;
discutir os conceitos teóricos relacionados à Resolução de Problemas como um recurso para
ensinar Matemática. Ao final da aplicação da proposta de intervenção buscar-se-á fazer o relato
das informações recolhidas com a aplicação da proposta e discutir os resultados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MERCEDES MILANEZI FELIPE
Orientador: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: A tecnologia auxiliando a Matemática em sala de aula.
Tema: Tecnológicas e ensino da Matemática.
Palavras-chave: Matemática, TICs, Aprendizagem
Resumo: A matemática pode ser considerada por muitos alunos a disciplina mais complexa do
currículo escolar, o que acarreta grande número de reprova entre os mesmos, mas com o advento
da tecnologia de comunicação e informação, este quadro pode ser mudado, pois através do uso
das TICs, em sala de aula pelos professores, este panorama pode ser modificado. No entanto
muitos educadores ainda não estão aptos a utilização das mesmas e necessitam ser capacitados
para utilizar esta ferramenta preciosa em seu cotidiano escolar. Diante disto o objetivo deste
projeto é de investigar como o professor PDE pode atuar como apoio pedagógico para os
professores de Matemática que trabalham em sala de aula e que nem sempre tem tempo para
elaborar atividades diversificadas que façam uso das tecnologias, ou que ainda não tenham o
conhecimento necessário das mesmas. Fazendo com que seu trabalho possa se destacar perante
os demais e ainda aguçar o interesse dos alunos por aulas mais interessantes, atraentes e
inovadoras. O trabalho será realizado com os professores de Matemática da escola que realizarão
as atividades com os alunos para verificar se as TICs realmente potencializam o processo de
aprendizagem matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MERCEDES MILANEZI FELIPE
Orientador: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A tecnologia auxiliando a Matemática em sala de aula.
Tema: Tecnológicas e ensino da Matemática.
Palavras-chave: Matemática, TICs, Aprendizagem
Resumo: A matemática pode ser considerada por muitos alunos a disciplina mais complexa do
currículo escolar, o que acarreta grande número de reprova entre os mesmos, mas com o advento
da tecnologia de comunicação e informação, este quadro pode ser mudado, pois através do uso
das TICs, em sala de aula pelos professores, este panorama pode ser modificado. No entanto
muitos educadores ainda não estão aptos a utilização das mesmas e necessitam ser capacitados
para utilizar esta ferramenta preciosa em seu cotidiano escolar. Diante disto o objetivo deste
projeto é de investigar como o professor PDE pode atuar como apoio pedagógico para os
professores de Matemática que trabalham em sala de aula e que nem sempre tem tempo para
elaborar atividades diversificadas que façam uso das tecnologias, ou que ainda não tenham o
conhecimento necessário das mesmas. Fazendo com que seu trabalho possa se destacar perante
os demais e ainda aguçar o interesse dos alunos por aulas mais interessantes, atraentes e
inovadoras. O trabalho será realizado com os professores de Matemática da escola que realizarão
as atividades com os alunos para verificar se as TICs realmente potencializam o processo de
aprendizagem matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MERYELLEN ROBERTA FERREIRA
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: Um caminho estratégico para a Resolução de problemas na sala de aula para alunos do
6º Ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas da Educação Matemática
Palavras-chave: Situação Problema, Estratégias, Raciocínio Lógico
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar um relato da implementação pedagógica,
realizada no Colégio Estadual "Professora Maria Aparecida Chuery Salcedo", Ensino
Fundamental e Médio, na cidade de Siqueira Campos-Pr, com os alunos do 6º ano A do Ensino
Fundamental, com base no projeto elaborado para o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/2014 do Estado do Paraná. Para a implementação do projeto, elaborou-se material didático
por meio de uma Unidade Didática, que teve embasamento nas Diretrizes Curriculares da
disciplina de Matemática. A elaboração deste material contemplou a realização de exercícios de
fixação, discussões, jogos entre outros, que contribuíram para conscientização dos alunos e uma
reflexão crítica sobre a importância da prática na resolução de problemas, possibilitando aos
alunos a compreensão da aplicação das quatro operações e as estratégias utilizadas para se
alcançar um resultado. Tendo o professor como instrumento mediador desta interação,
enfatizando situações cotidianas variadas para a resolução de problemas matemáticos em sala de
aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MERYELLEN ROBERTA FERREIRA
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Um caminho estratégico para a Resolução de problemas na sala de aula para alunos do
6º Ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas da Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de problemas, Ensino-Aprendizagem, Compreensão
Resumo: A referida Unidade Didática a ser implementada em uma turma de 6º Ano do Ensino
Fundamental tem como objetivo contribuir com o processo de ensino de forma mais dinâmica.
Prioriza desenvolver estratégias variadas de resolução de problemas matemáticos em sala de
aula, enfatizando situações do cotidiano. Em sala de aula, a professora busca possibilitar aos
alunos, a compreensão e aplicação das quatro operações básica de forma significativa e reflexiva,
através de atividades práticas, desafiando o aluno a buscar diversas soluções. Dessa maneira, o
aluno será estimulado a utilizar conhecimentos já adquiridos em novos conceitos matemáticos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MILDA CATARINA STEINHORST
Orientador: Franklin Angelo Krukoski - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo

Título: A MATEMÁTICA FINANCEIRA E OS IMPOSTOS NO BRASIL
Tema: Tendência Metodólogica em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira, Impostos, Resolução de Problemas
Resumo: O presente artigo relata alternativas de ensino aprendizagem com atividades teóricas e
práticas de forma interdisciplinar e contextualizada, buscando qualificar a prática pedagógica e
ampliar o conhecimento adquirido dos alunos. Para isso, utilizou-se o conteúdo estruturante
Tratamento de Informações, que engloba a matemática financeira e a contempla em assuntos do
cotidiano, instrumentaliza e subsidia os diversos saberes da atividade humana estruturando
formas de pensamento, tomadas de decisões e alavancando o raciocínio lógico. A partir disso,
objetivou-se destacar a importância da aplicação da matemática financeira como suporte
metodológico e que, se dominada pelos alunos pode facilitar a tomada de decisões quanto à
análise de investimentos e financiamentos. Ainda de acordo com esse propósito buscou-se expor
aos alunos a incidência dos impostos, da alta carga tributária brasileira indexada nos bens e
serviços, destacando as devidas taxas e alíquotas exercidas, para que os mesmos possam
gerenciar o seu próprio dinheiro, fruto do seu trabalho, contribuindo para a autonomia, criando
reflexões do cotidiano que envolvam transações comerciais e financeiras. Sendo assim, todos os
conteúdos propostos foram abordados de diferentes maneiras didáticas como: palestras, vídeos,
laboratório de informática, internet, cartazes, resolução de problemas que representassem
situações reais, entre outros. Em virtude dos aspectos mencionados, a proposta metodológica foi
avaliada pelo Grupo de Trabalho em Rede-GTR e pelos alunos como positiva e necessária, à qual
deveria fazer parte do currículo escolar como disciplina. Destacou-se o aumento do interesse e a
motivação dos alunos, que nesse trabalho reconheceram a escola como uma oportunidade para
sua formação e transformação social.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MILDA CATARINA STEINHORST
Orientador: Franklin Angelo Krukoski - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A MATEMÁTICA FINANCEIRA E OS IMPOSTOS NO BRASIL
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática/ Matemática Financeira.
Palavras-chave: Matemática Financeira, Impostos-Resolução de Problemas,
Resumo: Há um constante desafio presente nas salas de aula onde existe um público
heterogêneo de alunos que não veem a escola como uma necessidade, como uma oportunidade
para a sua formação e transformação social, tornando-se uma problemática para o ensino.
Objetiva-se incutir e despertar nos educandos, um olhar crítico para a aplicação da matemática
financeira e os impostos indexados nos bens e serviços assim como em tudo que produzimos e
consumimos, observando o poder de compra e estudando as melhores propostas e escolhas nas
tomadas de decisões do ponto de vista econômico social e político. Desta forma, espera-se
contribuir para uma educação de qualidade e que os alunos consigam transferir os conhecimentos
adquiridos para análise de escolhas de financiamentos, as quais são marcadas por uma carga
tributária intensiva com altas taxas de juros e que os mesmos possam gerenciar o seu próprio
dinheiro fruto do seu trabalho, contribuindo para a autonomia, criando reflexões do cotidiano que
envolvam transações comerciais e financeiras. Como estratégia no processo ensino
aprendizagem será utilizada a resolução de problemas contextualizando o ensino da Matemática
Financeira com impostos cobrados no Brasil. Destaca-se também como estratégia de ensino o
uso de tecnologias, como planilhas eletrônicas, internet, entre outras.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MONICA ELEM ROCHA
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Aplicação dos Números Irracionais por meio da Investigação Matemática
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Educação, Matemática, Números Irracionais
Resumo: Ao longo dos anos de atuação de uma das autoras deste trabalho como professora de
Matemática não foram raras as vezes em que não foram obtidos os resultados esperados após o
trabalho pedagógico com um determinado conteúdo, motivaram constantes reflexões sobre as
razões para que tal situação ocorresse com tanta frequência. Tais reflexões indicaram que uma
das principais dificuldades encontradas com a aprendizagem no decorrer das aulas de
Matemática seja a forma como essas aulas eram apresentadas, ou seja, a metodologia utilizada.
Desta forma, a intervenção realizada teve como objetivo trazer para as aulas de Matemática o
apoio da Investigação Matemática como forma de abordagem pedagógica dos Números
Irracionais com alunos do primeiro ano do Ensino Médio. O presente texto também traz algumas
discussões sobre o tema em discussão, com os professores que participaram do Grupo de
Trabalho em Rede - GTR de 2015.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: MONICA ELEM ROCHA
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Investigação Matemática Aplicada aos Números Irracionais
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Educação, Matemática, Números Irracionais, Investigação Matemática,
Resumo: Ao longo dos anos de minha atuação como professora de Matemática pude perceber
que não foram raras as vezes em que trabalhei com um determinado conteúdo e não obtive o
resultado esperado, acredito que muitas das dificuldades encontradas com a aprendizagem no
decorrer das aulas de Matemática, estejam relacionadas à metodologia utilizada, para tanto tenho
como objetivo neste projeto, trazer para as aulas de Matemática o apoio da Investigação
Matemática como forma de abordagem pedagógica do conteúdo Números Irracionais. Espero que
a metodologia Investigação Matemática contribua para que aconteça a ampliação do
conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: NADIA SILVANA SALATA
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS NA APRENDIZAGEM DE NÚMEROS INTEIROS:
PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática

Palavras-chave: Jogos matemáticos, Números inteiros, Educação de Jovens e Adultos,
Resumo: O presente artigo apresenta um relato da experiência realizada na Educação de Jovens
e Adultos (EJA) do município de Sarandi-PR, que teve por objetivo desenvolver as habilidades
cognitivas dos estudantes por meio de jogos matemáticos para que o aluno se insira ativamente
no seu processo de aprendizagem construindo e aprimorando os saberes matemáticos, uma vez
que, este recurso, pode auxiliar o professor na dinamização de sua prática em sala de aula,
tornando suas aulas interativas, diferenciadas e desafiadoras. Ressalta-se que os alunos do EJA
possuem um perfil diferenciado, pois a maioria esteve afastada da escola por vários motivos,
entretanto a aplicação de jogos à esse público demonstrou que os bloqueios existentes, em
relação à aprendizagem dos conteúdos matemáticos propostos, foram minimizados, confirmando
que o lúdico realmente desenvolve o aprendizado de forma mais produtiva.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: NADIA SILVANA SALATA
Orientador: Joao Cesar Guirado - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS NA APRENDIZAGEM DE NÚMEROS INTEIROS:
PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação, Jogos, Números Inteiros,
Resumo: O presente trabalho é um material didático destinado à Educação de Jovens e Adultos e
está fundamentado na importância da construção do conhecimento por meio de jogos
pedagógicos para o ensino da matemática. Neste sentido, este projeto de intervenção propõe
uma metodologia diferenciada que possa promover a aprendizagem dos números inteiros e torne
as aulas mais prazerosas para jovens e adultos. Os jogos que compõe este material consideram a
experiência de vida do aluno de EJA e visam colaborar com a resolução dos problemas do dia a
dia. Na perspectiva de uma sequência de jogos dinâmicos e desafiadores, busca-se minimizar as
barreiras encontradas no ensino da matemática proporcionando situações de aprendizagem
interativas e de aplicação social. Pretende-se, portanto, envolver os alunos na construção do seu
próprio conhecimento, despertando o interesse pelo estudo da matemática e contribuindo para
uma formação mais participativa na sociedade
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: NEIDE SANTANA
Orientador: Rodrigo Garcia Eustaquio - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Resolução de Problemas com Foco nas Avaliações Externas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Avaliação Externa, Resolução de Problemas, INEP, Aluno, Habilidades
Resumo: O presente artigo refere-se aos resultados obtidos com o Projeto de Intervenção
Pedagógica, realizado no ano de 2014, no Colégio Estadual Hasdrubal Bellegard, Sítio Cercado Curitiba-PR, com uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental, do período vespertino e teve
como objetivos: a conscientização dos alunos referente as avaliações externas, trabalhar com a
metodologia de resolução de problemas e com questões semelhantes as cobradas nas avaliações
institucionais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: NEIDE SANTANA
Orientador: Rodrigo Garcia Eustaquio - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Resolução de Problemas com Foco nas Avaliações Externa
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Avaliações externas, alunos,
Resumo: Atendendo às recomendações do PDE e buscando alternativas para os problemas
vivenciados na escola em relação aos resultados das Avaliações Externas, esta produção destinase ao 7º ano do Ensino Fundamental e tem por objetivo trabalhar com problemas semelhantes
aos que são abordados nas Avaliações externas, levando os alunos a familiarizarem-se com
esses modelos de questões durante seus percursos no Ensino Fundamental. Para isto, as
atividades propostas serão direcionadas e voltadas para a Resolução de Problemas com foco nas
questões de Matemática das Avaliações Externas

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: NEIVA ROSA
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Trigonometria - Ciência em Desenvolvimento
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Trigonometria/Ciências, Aplicações/Desenvolvimento, Áreas aliadas, História da
Matemática, 1,
Resumo: O presente artigo é o resultado das atividades desenvolvidas com os professores do
Colégio Estadual Leonardo da Vinci - Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissional,
localizado no município de Dois Vizinhos - Paraná. Atividades propostas na unidade didática
desenvolvida no PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, a unidade foi elaborada com
o objetivo tornar o ensino da trigonometria mais interessante e significativa. Sabedores de que
não somente a trigonometria, mas toda a disciplina de matemática é tida como a grande vilã pela
maioria dos alunos. Procuramos elaborar os encontros com os professores de forma a recordar a
história da trigonometria, o porquê de seu desenvolvimento, sua importância no ensino de
matemática, sua relevância como uma ciência em constante evolução, e não somente como uma
parte da matemática que calcula distâncias inacessíveis. Mas sim com suas aplicações aliada a
outras áreas do conhecimento, que possibilitaram que a matemática fosse reconhecida como uma
ciência que auxiliou na evolução humana e tecnológica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: NEIVA ROSA
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Trigonometria - Ciência em Desenvolvimento
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola

Palavras-chave: Trigonometria/Ciências, Aplicações/Desenvolvimento, Áreas aliadas, História da
Matemática
Resumo: O objeto de estudo desta unidade didática tem por objetivo tornar o ensino da
trigonometria mais interessante e significativo. Sabedores de que não somente este conteúdo
mas toda a disciplina de matemática é tida como a grande vilã pela maioria dos alunos,
procuramos elaborar os encontros com os professores de forma a recordar da história da
trigonometria, o por que de seu desenvolvimento, sua relevância como uma ciência em constante
evolução, e não somente como uma parte da matemática que calcula distâncias inacessíveis,
mas sim com suas aplicações, aliada a outras áreas do conhecimento que possibilitaram que a
matemática fosse reconhecida como uma ciência que auxiliou na evolução humana e tecnológica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: NEUSA JOLLEMBECK
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O ensino de sistemas de equações lineares: enfoque no contexto da educação profissional
agrícola.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Sistemas de equações lineares, Educação Profissional, Educação Matemática,
Resumo: Este artigo visa apresentar estudo realizado no PDE e desenvolvido com alunos do
ensino médio, tendo por tema sistemas de equações lineares no contexto da Educação
Profissional Agrícola. Este estudo pautou-se no enfrentamento das complexidades do ensino da
Matemática pela possibilidade de relacionar a prática agrícola com os conhecimentos
matemáticos no ensino de sistemas de equações lineares. Foram, assim, realizadas as atividades
elaboradas no "caderno pedagógico" que prezaram pela interlocução com as disciplinas técnicas
da área da agricultura, se estabelecendo como proposta pedagógica sustentada por diálogos de
aprendizagem. Constatamos, com o estudo, que a contextualização no ensino de Matemática
favorece para a aprendizagem significativa de conteúdos.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: NEUSA JOLLEMBECK
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ensino de sistemas de equações lineares: enfoque no contexto da educação profissional
agrícola.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Sistemas de equações lineares, educação profissional, educação matemática,
Resumo: Este caderno pedagógico tem como objetivo proporcionar o ensino que favoreça ao
aluno a compreensão sobre sistemas de equações lineares valendo-se da articulação da
matemática com a formação profissional no campo da agricultura, de modo que o seu
conhecimento prévio do aluno entre em jogo e participe da construção de novos e mais
elaborados entendimentos sobre o que se estuda na escola. Adentro esse campo de pesquisaestudo buscando por modos esclarecedores de ensinar sistemas de equações lineares, atribuindo
significado a esse conteúdo ao relacionar a prática agrícola dos alunos com os conhecimentos
matemáticos. Com este entendimento, a matemática na educação profissional e na vida das
pessoas pretende ir além da aprendizagem de técnicas desligadas de contextos socioculturais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: NEUZA MARIA MISSIO
Orientador: Andre Vicente - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Possibilidades, Desafios e Mediação Pedagógica: Elaboração de atividades pedagógicas
no ensino da Matemática por meio dos Softwares GeoGebra e Math e a Metodologia Webquest.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Softwares educacionais, Aplicativo Math, Software Geogebra, Webquest,
Formação de professores
Resumo: O presente artigo relata ações desenvolvidas com professores da Rede Estadual de
Ensino do Colégio Estadual Industrial - E.F.M., referente a produção didático-pedagógica e sua
implementação. A elaboração da proposta foi desenvolvida pela necessidade e importância de
alicerçar as mídias tecnológicas e o ensino da Matemática com questões norteadoras referentes
ao uso do Software Geogebra, aplicativo Math e a metodologia Webquest como recursos a favor
do ensino aprendizagem, devido a grande dificuldade de alguns professores em agregar as
tecnologias ao ensino da Matemática em determinados conteúdos. Com o objetivo de propiciar
aos professores de Matemática abordagens metodológicas diferenciadas e utilização de recursos
midiáticos, buscamos alternativas através de atividades práticas de Matemática, de como utilizar o
Math na edição de fórmulas matemáticas, o software Geogebra e a Metodologia Webquest.
Apresentamos orientações e sugestões que poderão auxiliar a prática pedagógica visando
contribuir para a formação continuada do professor, explorando assim, conceitos matemáticos
com significado, contribuindo também para a elaboração de atividades pedagógicas. Nesse
contexto, considera-se o professor como mediador e os alunos como ser ativos na construção do
conhecimento. Com isso acredita-se que a utilização de metodologias diferenciadas na educação
poderá promover uma aprendizagem significativa com resultados mais satisfatórios.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: NEUZA MARIA MISSIO
Orientador: Andre Vicente - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Possibilidades, Desafios e Mediação Pedagógica: Elaboração de atividades pedagógicas
no ensino da Matemática por meio dos Softwares GeoGebra e Math e a Metodologia Webquest.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Softwares educacionais, Aplicativo Math, Software Geogebra, Webquest,
Formação de professores,
Resumo: A finalidade desta Produção Didático-pedagógico é trabalhar diretamente com alguns
professores o uso de mídias e tecnologias na escola. Isso, deve-se a preocupação em
desenvolver questões norteadoras referente ao uso de softwares educacionais, disponíveis hoje
nas escolas estaduais. Acreditamos que a utilização de metodologias diferenciadas na educação,
poderá promover uma aprendizagem com significado. O Caderno pedagógico aborda
metodologias diferenciadas contemplando novas formas de ensinar com recursos diferenciados
no intuito de possibilitar um melhor aprendizado da Matemática. Apresentaremos algumas
possibilidades que servirão como meio para os professores planejarem suas práticas educativas,
tendo como objetivo principal propiciar aos professores de Matemática como o uso do software
Geogebra, do aplicativo Math e a metodologia Webquest poderão auxiliar a prática pedagógica do
professor, explorando conceitos matemáticos com significado, contribuindo também para a
elaboração e edição de atividades pedagógicas. Com isso, pretendemos buscar alternativas

através de atividades práticas, apresentando orientações e sugestões de atividades matemáticas
de como utilizar o Math para edição de fórmulas, o software Geogebra e a Metodologia Webquest.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ODACIR LOURENCO
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A Matemática Financeira:Suas influências na vida dos jovens inseridos no mercado de
trabalho
Tema: Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira, Jovens, Mercado de trabalho
Resumo: A globalização, o aumento dos níveis de atividade econômica no Brasil, a livre
concorrência e as metas de crescimento das instituições financeiras e empresariais, propiciou um
cenário econômico no qual se destaca a oferta de crédito fácil e consequentemente o aumento de
pessoas endividadas em nosso país. Diante disso, propomos o presente projeto "A Matemática
Financeira: Suas Influências na Vida dos Jovens Inseridos no Mercado de Trabalho" para os
alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professora Carmelita de Souza Dias
no núcleo regional de educação de Foz do Iguaçu. O artigo relata o trabalho desenvolvido neste
projeto. Fizemos um breve estudo sobre a importância da educação para o consumo, trabalhamos
de forma articulada os conteúdos de matemática financeira e o cotidiano dos alunos,
desenvolvendo subsídios teórico e metodológico para fomentar a administração de renda auferida
pelos jovens no mercado de trabalho, além disso, conceituamos e contextualizamos os conteúdos
de matemática financeira, previstos na grade curricular tais como: juros, tempo, taxa, capital,
montante, prestações, tabela price, simulamos situações reais, desenvolvemos hipóteses de
operações financeiras para a análise de conteúdos propostos, elaboração de planilha
orçamentária, examinamos os resultados e relacionamos com a vivência. Com isso, foi possível
orientar os alunos quanto aos seus direitos e obrigações, propiciando-lhes subsídios para a
tomada de decisões na aquisição de bens e serviços, requisitos mínimos para a formação de
cidadãos críticos, conscientes e preparados para exercer o direito a uma cidadania plena e mais
humana.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ODACIR LOURENCO
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A matemática financeira:Suas influências na vida dos jovens inseridos no mercado de
trabalho
Tema: matemática
Palavras-chave: práticas, aprendizagem, consumidor
Resumo: No exercício da função docente, na interação com alunos constatamos a existência de
inquietações de professores e alunos em relação a significância do ensino aprendizagem de
matemática financeira e suas aplicações no codidiano dos educandos, que constroem
conhecimento suficiente para obter os índices exigidos para a aprovação no âmbito escolar,
porém apresentam dificuldades para concretizá-los considerando a abstração própria da
disciplina. Paralelo ao ambiente escolar, muitos indivíduos, ao ingressarem no mundo do trabalho

e, sem ter desenvolvido habilidades para interagir com o mercado consumidor, tornam-se alvo de
campanhas de marketing e instituições financeiras que os reduzem a condição de explorados com
consequências preocupantes na área emocional, financeira e afetiva. Neste contexto, a proposta
contempla um rol de atividades de matemátiva financeira voltada para a concretização dos
conteúdos da disciplina de forma contextualizada através das quais objetivamos enfatizar um
novo olhar sobre as práticas docentes e suas relações com a construção do conhecimento e
contribuir para desenvolver as potencialidades dos alunos alvo dessa proposta pedagógica.
Esperamos com o desenvolvimento das atividades, contribuir para a formação de indivíduos
críticos e conscientes de seus direitos e deveres na sociedade na qual estão inseridos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ORLANDO ADALTON MARQUEZE
Orientador: LUCIMARY AFONSO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: A busca da conscientização contra destruição do patrimônio público como ato de
vandalismo através de conteúdos matemáticos.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação, Matemática, Cidadania, Vandalismo,
Resumo: Percebemos no Ensino Fundamental que os alunos apresentam dificuldades ao fazer
ligações dos conteúdos matemáticos e suas aplicações nas diversas situações que ocorrem
dentro da sociedade e que a matemática pode ajudar a ter uma visão diferenciada para melhor
entender estas situações e como elas realmente ocorrem e, ainda, que é possível através de uma
prática de sala de aula expandir o raciocínio matemático além da escola, onde o aluno possa
entender melhor o que acontece a sua volta. O presente projeto tem por objetivo trabalhar a
conscientização para com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental a respeito do vandalismo
tendo como ferramenta principal para a busca destas possíveis soluções a matemática, utilizandose da estatística e tendo como suporte a educação fiscal. Serão propostos procedimentos
didáticos metodológicos baseados nas fundamentações que abordam a importância do
tratamento da informação, que desenvolve condições de leitura crítica dos fatos ocorridos na
sociedade retratando a importância de trabalhar os conteúdos contextualizados para que o aluno
possa entendê-los e, ainda, perceber as dimensões (culturais, econômicas, etc.) que ele pode
reunir, destacando a importância dos conhecimentos matemáticos acumulados pelo homem.
Espera-se com este projeto conscientizar os alunos sobre a importância da consciência crítica a
respeito das práticas sociais e para o exercício da cidadania.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ORLANDO ADALTON MARQUEZE
Orientador: LUCIMARY AFONSO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A busca da conscientização contra destruição do patrimônio público como ato de
vandalismo através de conteúdos matemáticos.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação, Matemática, Cidadania, Vandalismo

Resumo: Percebemos no Ensino Fundamental que os alunos apresentam dificuldades ao fazer
ligações dos conteúdos matemáticos e suas aplicações nas diversas situações que ocorrem
dentro da sociedade e que a matemática pode ajudar a ter uma visão diferenciada para melhor
entender estas situações e como elas realmente ocorrem e, ainda, que é possível através de uma
prática de sala de aula expandir o raciocínio matemático além da escola, onde o aluno possa
entender melhor o que acontece a sua volta. O presente projeto tem por objetivo trabalhar a
conscientização para com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental a respeito do vandalismo
tendo como ferramenta principal para a busca destas possíveis soluções a matemática, utilizandose da estatística e tendo como suporte a educação fiscal. Serão propostos procedimentos
didáticos metodológicos baseados nas fundamentações que abordam a importância do
tratamento da informação, que desenvolve condições de leitura crítica dos fatos ocorridos na
sociedade retratando a importância de trabalhar os conteúdos contextualizados para que o aluno
possa entendê-los e, ainda, perceber as dimensões (culturais, econômicas, etc.) que ele pode
reunir, destacando a importância dos conhecimentos matemáticos acumulados pelo homem.
Espera-se com este projeto conscientizar os alunos sobre a importância da consciência crítica a
respeito das práticas sociais e para o exercício da cidadania.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: PAULO EDUARDO DE ANDRADE
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: A METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E O DESEMPENHO ESCOLAR
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática- Resolução de Problemas
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Tendências em Educação Matemática, Desempenho
Escolar
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar as contribuições da tendência metodológica de
Resolução de Problemas no processo de ensino-aprendizagem e o desempenho escolar. Para
isso, aplicamos algumas situações problemas no primeiro ano do ensino médio do Colégio
Estadual Joaquim de Oliveira Franco, na cidade de Mandirituba, Paraná. Algumas situações foram
selecionadas com o intuito de propiciar aos alunos uma maneira diferenciada de ensinar o
conteúdo de funções, se utilizando da metodologia Resolução de Problemas. A análise de dados
evidenciou que trabalhar o conteúdo de funções pela metodologia de resolução de problemas,
impactou os resultados da aprendizagem dos alunos de forma bastante significativa, ficando
constatada que esta é uma metodologia que apresenta melhoria nos resultados do desempenho
escolar, pois trabalha o todo, multidisciplinarmente.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: PAULO EDUARDO DE ANDRADE
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E O DESEMPENHO ESCOLAR
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática- Resolução de Problemas
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Ensino-Aprendizagem, Ensino de Funções
Resumo: Devido à constatação de resultados não satisfatórios principalmente no 1º ano do
Ensino Médio do CEJOF proponho desenvolver a Metodologia de Resolução de Problemas com o

objetivo de melhorar o desempenho dos alunos. Para isso, preparei o caderno pedagógico
elaborado com quatro unidades, sendo a I - problemas de exploração dos conhecimentos prévios;
II - problemas de ampliação de conhecimentos; III - problemas interdisciplinares reescritos pelos
alunos; IV -contribuições e reflexões. Nas unidades haverá sugestões de problemas e objetivos
tanto para o professor como para o aluno. Além de todo o trabalho ser compartilhado e
desenvolvido no blog www.desenvolturamatematica.wordpress.com.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: PERLA ELIANA MOTTA FELICIO
Orientador: Luiz Claudio Pereira - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Estudos em Geometria com o auxílio de um programa computacional
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Geogebra
Resumo: Este artigo apresenta o trabalho realizado em projeto homônimo, no âmbito do
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), em que atividades específicas de Geometria,
executadas com o apoio do GeoGebra, foram desenvolvidas no laboratório de informática do
CEEP Newton Freire Maia. O projeto, fundamentado em roteiros previamente elaborados,
contendo instruções detalhadas de cada atividade, permitiu a materialização de determinada
figura geométrica na tela do computador e a exploração de suas propriedades geométricas pelos
alunos. Nesta perspectiva, o objetivo geral do projeto foi desenvolver atividades específicas de
Geometria, por meio do GeoGebra, que promovam a melhoria no processo de ensinoaprendizagem dos alunos. Entre outros resultados alcançados podem ser assinaladas a maior
atratividade, dinâmica e a participação dos discentes nas aulas de matemática. A avaliação das
atividades foi realizada através de arquivos eletrônicos encaminhados através de email para o
professor, contendo o programa relacionado à atividade desenvolvida do material didático. As
atividades possibilitaram a verificação de dificuldades, tais como a leitura e interpretação de textos
em forma de roteiro e a insegurança na hora de elaborar com suas palavras conceitos construídos
previamente. Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois indicam que a utilização do
laboratório de informática propiciam aulas de matemática mais atrativas, dinâmicas e
participativas, explorando as potencialidades dos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: PERLA ELIANA MOTTA FELICIO
Orientador: Luiz Claudio Pereira - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Estudos em Geometria com o auxílio de um programa computacional
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Geogebra, Geometria, Informática na Matemática
Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo, proporcionar aos alunos do 2º ano do Curso de
Paisagismo do CEEP Newton Freire Maia, aulas de matemática mais atrativas e dinâmicas. As
atividades do Projeto utilizarão o programa Geogebra como ferramenta tecnológica pedagógica e
versarão sobre Geometria. Os trabalhos serão desenvolvidos através de roteiros, contendo
sequência de comandos, destinados à materialização de determinada figura geométrica na tela do
computador e da exploração de propriedades geométricas da figura criada. À medida que as

atividades avançarem, os roteiros contarão cada vez menos instruções computacionais e mais
orientações matemáticas, pretendendo-se assim que o aluno, de modo autônomo, utilize os
recursos vistos para criação de sua própria representação geométrica da situação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: POLYANA MIOTTO
Orientador: Valdinei Cezar Cardoso - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: A utilização do software Scratch para o ensino e a aprendizagem do conceito de função
Tema: Modelagem Matemática na Educação Matemática
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Scratch, Funções, Programação, Tecnologia
Resumo: Neste trabalho adotaremos a modelagem matemática na Educação Matemática como
metodologia de ensino e de aprendizagem para o conceito de função afim. Para isso, preparamos
algumas atividades de modelagem no programa Scratch e as apresentamos a um grupo de
estudantes do Ensino Fundamental de uma escola pública do interior do Estado do Paraná.
Nosso objetivo foi compreender algumas possíveis contribuições desta mídia para a realização de
tarefas de modelagem matemática. Os resultados indicam que o Scratch possibilitou aos
estudantes uma visualização mais ampla da atividade proposta, o que favoreceu as discussões,
entre a professora e os estudantes e entre os estudantes entre si, durante as resoluções das
atividades.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: POLYANA MIOTTO
Orientador: Valdinei Cezar Cardoso - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A utilização do software Scratch para o ensino e a aprendizagem do conceito de função
Tema: Modelagem Matemática na Educação Matemática
Palavras-chave: modelagem matemática, Scratch, funções,
Resumo: A presente produção tem por objetivo utilizar atividades de modelagem matemática
envolvendo o Scratch como recurso didático para o ensino das funções.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: RAUL ANTONIO MOSS
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A Inserção dos Jogos como estratégia Didática no 7º Ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, Estratégia Didática, Números Inteiros, Ensino Fundamental
Resumo: O uso de jogos como estratégia didática já é utilizado com bastante frequência por
professores que buscam uma mudança no modelo tradicional de ensino. Dessa maneira, neste

artigo, tem-se o objetivo de apresentar algumas formas de trabalhar os jogos no estudo de
operações com Números Inteiros, visto que os alunos mostram dificuldades em aprender as
regras de sinais e aplicá-las corretamente. Para tanto, foram propostas e desenvolvidas
atividades lúdicas no contra turno, nas horas atividades, por meio da aplicação de 5 jogos. esses,
por sua vez, englobam o estudo das operações com Números Inteiros, com maior ênfase na
soma algébrica, noções de maior e menor e deslocamento na reta numérica. assim, acredita-se
que a utilização dos jogos em sala de aula pode inferir positivamente na compreensão do ensino
da Matemática, em especial os Números Inteiros, favorecendo a aprendizagem, contribuindo de
forma significativa nesse processo, permitindo aos alunos estabelecer relações entre os
elementos do jogo e os conceitos matemáticos sem a busca de memorização de passos e
sucessivas resoluções de exercícios.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: RAUL ANTONIO MOSS
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A inserção dos jogos como estratégia didática no 7º ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, Números Inteiros, Educação Matemática
Resumo: A presente unidade didática tem como tema os jogos como atividade lúdica no ensino
da Matemática, que por sua vez será desenvolvida por meio da inserção de jogos como estratégia
didática no 7º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Diamante D\"Oeste, no município
de Diamante D\"Oeste, Núcleo Regional de Toledo. Para tanto, serão apresentadas algumas
formas de se trabalhar os jogos no estudo de operações com números inteiros, visto que os
alunos mostram dificuldades em aprender as regras de sinais e aplicá-las corretamente. Com
isso, acredita-se que esta forma de trabalho favoreça um ambiente de aprendizagem permitindo
aos alunos terem um entendimento dos conteúdos sem a busca de memorização de passos e
sucessivas resoluções de exercícios. por isso a utilização dos jogos em sala de aula aplicados de
maneira coerente e sistematizada pode inferir positivamente na compreensão do ensino da
Matemática, em especial os Números Inteiros, favorecendo a aprendizagem. Diante dessa
realidade, o estímulo à atividades lúdicas ajudará os alunos a estabelecer relações entre os
elementos do jogo e os conceitos matemáticos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: REJANE MARIA SAVEGNAGO
Orientador: Sergio Flavio Schimitz - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: UTILIZANDO A LITERATURA PARA ENSINAR MATEMÁTICA COMO METODOLOGIA DE
ENSINO DE CONTEÚDOS DO SEXTO ANO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática, Literatura, Leitura,
Resumo: Este artigo aborda o que consideramos uma nova metodologia, ou seja, aliar o ensino
de Matemática com a Literatura, repensando práticas enraizadas na pedagogia tradicional. Neste
sentido o presente artigo tem como objetivo analisar algumas possibilidades de utilização da
Literatura para o ensino-aprendizagem da Matemática, esperando ainda despertar o hábito de

leitura dos estudantes dos sextos anos do Ensino Fundamental. Partindo de um estudo
bibliográfico, buscamos explorar a possibilidade de utilização da Literatura para o ensino da
Matemática como uma metodologia que pode ser utilizada no dia a dia da sala de aula.
Destacamos que se bem planejadas as aulas aplicadas durante o processo de implementação
mostraram-se proveitosas e geraram grande interesse e participação dos alunos. Consideramos
também que a Literatura é uma das ferramentas que podem proporcionar aos alunos a leitura e a
compreensão de mundo tão necessária na atualidade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: REJANE MARIA SAVEGNAGO
Orientador: Sergio Flavio Schimitz - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Matemática e Literatura: possibilidades para o Letramento?
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática, Literatura
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 buscar novas metodologias para o ensino da
Matemática. A presente unidade didática propõe algumas possibilidades de construir conceitos
matemáticos por meio da Literatura e almeja despertar o interesse dos alunos tanto pela
Matemática quanto pela Literatura. Selecionadas algumas obras literárias e/ou partes delas, as
mesmas, servirão de base e recurso didático metodológico para alcançar esse objetivo. A relação
entre a Matemática e a Literatura cada uma com sua simbologia é intrínseca uma vez que ambas
expressam o pensamento e o conhecimento humano em suas diferentes linguagens.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: RICARDO HASPER
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA: a
experiência do uso de Produções Didático-Pedagógicas do PDE na formação de professores
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Formação Continuada de Professores, Ensino de Matemática, TIC-Tecnologia
de Informação e Comunicação, PDE-Programa de Desenvolvimento Educacional
Resumo: Este artigo apresenta um relato do trabalho desenvolvido no Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE, no contexto da formação continuada de professores de
matemática da rede pública estadual do Paraná, tendo como recurso as Produções DidáticoPedagógicas elaboradas durante a formação no mesmo programa, cujas temáticas estão voltadas
às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino da matemática. As produções de
professores da Turma PDE 2012, ao serem estudadas no Colégio Estadual João Turin de
Curitiba, no ano de 2015, resultaram em perspectivas pedagógicas que contribuem para formação
docente em serviço, por estar mais contextualizada e tornar-se interessante para os professores
e, posteriormente, aos alunos. Essa perspectiva de contextualização é atribuída ao uso dos
recursos das TIC explicitas nas Produções Didático-Pedagógicas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: RICARDO HASPER
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As TIC no ensino da matemática: um olhar para as Produções Didático-Pedagógicas do
PDE - Turma 2012
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Tecnologia, Produções Didático-Pedagógico, PDE,
Formação de Professores de Matemática
Resumo: Este Caderno Pedagógico tem por objetivo contribuir com a Formação de Professores,
pelo estudo das Produções Didático-Pedagógicas elaboradas por docentes da Rede Estadual de
Educação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), Turma-2012, cuja temática é
voltada às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino da matemática. Para
realizar este trabalho será constituído um grupo de estudos e pesquisa no próprio ambiente de
trabalho: a escola. Propõem-se, assim, um roteiro de trabalho para que professores estudem as
referidas produções de modo a revelar perspectivas pedagógicas que vêm orientando as
pesquisas e as ações docentes da Rede Estadual de Ensino, socializando tais propostas e
sinalizando horizontes para o uso das TIC na Educação Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: RICARDO KOIDE FERNANDES
Orientador: Rodrigo Garcia Eustaquio - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Música eletrônica: uma forma lúdica de motivar e facilitar a aprendizagem em matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Música eletrônica, matemática, números naturais, trigonometria,
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar como o objetivo proposto no Projeto de
Intervenção Pedagógica foi pensado e elaborado, bem como os fatores que o levaram à sua
concretização. Apresentarei também neste artigo, as metodologias utilizadas durante toda a
implementação do projeto de intervenção pedagógica, a reação dos alunos durante a
apresentação da proposta na escola, o desenvolvimento dos alunos durante as aulas, as
dificuldades encontradas, tanto pelo professor quanto pelos alunos, a superação destas
dificuldades, as impressões dos alunos sobre o projeto efetivado e a conclusão do trabalho que
culminou numa festa de encerramento do ano letivo de 2015.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: RICARDO KOIDE FERNANDES
Orientador: Rodrigo Garcia Eustaquio - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Música eletrônica: uma forma lúdica de motivar e facilitar a aprendizagem em matemática.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Música eletrônica, motivação, aprendizagem, trigonometria

Resumo: A falta de motivação pela matemática é bastante grande. Muitas vezes, esse fato está
associado ao método utilizado pelos professores. Utilizar metodologias mais atraentes, que
estabeleçam relação entre o cotidiano do aluno e a matemática, possibilita vivenciar aplicações
dos conceitos matemáticos aprendidos em sala de aula, resgatando assim a motivação em
aprender. Esta proposta contempla a música eletrônica como instrumento lúdico. Permite explorar
novas possibilidades de metodologias, diante de uma gama de conceitos matemáticos existentes
na estrutura de uma música eletrônica. Pretende-se fazer uma sondagem para encontrar alunos
que tenham alguma afinidade com música eletrônica e queiram participar do projeto. Esta
sondagem ocorrerá por meio de questionário. Analisaremos a representação das peças musicais
na reta numérica, a relação (Intensidade X Tempo) de uma música eletrônica no gráfico de uma
função seno, as correspondências entre o tempo(s) e espaço(kbs), porcentagens(múltiplos de
0,8), variações, e velocidades, representação estrutural, formatos, pesquisa de músicas pela
internet, análise de qualidade e tamanho das músicas, marcação de primeiras batidas, montagem
de repertórios, sites de busca, elementos musicais. As aulas serão 100% práticas. Pretende-se
que os alunos participantes, ao final do projeto, construam um set musical.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROBERTO GUALTER DE OLIVEIRA
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: A aplicação do jogo Sudoku no ensino médio como ferramenta para auxiliar o discente a
pensar e refletir.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Ensino de matemática, PDE, Raciocínio Lógico,
Resumo: Esse projeto tem como objetivo facilitar as resoluções de problemas nas aulas de
matemática, e tem como alternativa de ensino utilizar o jogo Sudoku como estratégia de ensino.
Através do jogo o aluno pode melhorar a concentração e a interpretação nos exercícios de
matemática que utilizam o raciocínio lógico. O jogo Sudoku não é nenhuma estratégia nova mais
tem méritos educativos comprovados por diversos autores no ensino da matemática, torna a aula
mais diversificada e os alunos sai daquela rotina de conteúdo e exercício que sempre estamos
propondo em nossas aulas. Através deste projeto pretendemos ampliar as possibilidades de
nossos alunos para que tenham o máximo possível de caminhos para efetivar a aprendizagem
matemática de forma mais significativa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROBERTO GUALTER DE OLIVEIRA
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogarmatemática: FOCAR, PENSAR E REFLETIR
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: FOCAR, PENSAR, REFLETIR
Resumo: A prática em sala de aula tem mostrado que quando os alunos são envolvidos em
atividades de descobertas apresentam maior satisfação e concentração nas aulas. Partindo desse
pressuposto, o aprendizado de conteúdos matemáticos utilizando jogos intelectivos como Sudoku
se faz necessário, pois existe nele uma correspondência direta com o pensamento matemático,

possui regras, instruções, operações, definições, deduções e desenvolvimento, então é de
extrema importância para a educação buscar novas metodologias com a finalidade de promover a
motivação e principalmente a atenção do aluno com foco no que se propõe fazer.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: RONALDO TOMAZ DE ANDRADE SILVA
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: ETNOMATEMÁTICA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS: Trabalhando fractais como possibilidade de implementação da Lei 10.639/03 nas
aulas de Matemática
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Matemática, Fractais, Lei nº 10,639/03, Etnomatemática, Educação Antirracista,
Resumo: Este artigo relata os resultados obtidos no projeto de intervenção pedagógica,
realizado, em 2015, no Colégio Estadual Ângelo Gusso, Curitiba, Paraná, com alunos e alunas da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Ensino Fundamental II. O objetivo desse projeto foi
articular conteúdos matemáticos com questões étnico-raciais e contribuir para a valorização dos
diversos pertencimentos étnicos, focando a população negra de forma positiva. Quanto à
metodologia, tratou-se de uma pesquisa-ação, e foram utilizados dois questionários estruturados,
como instrumentos de coleta de dados, a fim de observar as reações e motivações dos alunos e
alunas, antes e depois da aplicação das atividades didáticas estabelecidas no projeto. O presente
trabalho mostrou ser possível contribuir com o ensino da matemática, de modo a contextualizar os
conteúdos curriculares com questões étnico-raciais.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: RONALDO TOMAZ DE ANDRADE SILVA
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Etnomatemática e relações étnico-raciais na Educação de Jovens e Adultos: trabalhando
fractais e geometria, como possibilidade de implementação da Lei 10.639/03 nas aulas de
matemática.
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Educação Antirracista, Lei 10,639, Etnomatemática, Fractais, Geometria,
Resumo: Este caderno pedagógico articula o desenvolvimento de questões étnico-raciais e
conteúdos de Matemática, especialmente fractais e geometria, como possibilidade de
implementação da Lei 10.639/03.Apresenta a Matemática como produção de conhecimentos
realizados por diferentes povos e busca contribuir para a valorização dos diversos pertencimentos
étnicos, focando a população negra de forma positiva.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSA TUCZYNSKI DE OLIVEIRA THIMOTEO
Orientador: Abdala Mohamed Saleh - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Consumo Responsável e a Rotulagem de Alimentos: Contribuições da Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Rotulagem, Consumo responsável, Matemática,
Resumo: Este trabalho pretende estudar a rotulagem de produtos alimentícios - arroz, feijão,
macarrão, açúcar, café, farinha de trigo, óleo, leite e sal - encontrados em supermercados e
consumidos regularmente pelas famílias. Utilizam-se os conteúdos de matemática, já que esta
tem uma grande importância no desenvolvimento integral dos alunos, podendo influenciar
positivamente a qualidade de vida das famílias envolvidas. No caso, pretende-se despertar nos
alunos do 7° ano do Colégio Estadual Presidente Vargas de Telêmaco Borba (PR) o hábito de se
consumir de forma responsável. Esse artigo resulta de uma reflexão acerca das práticas
pedagógicas realizada no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - patrocinado pelo
Governo do Estado do Paraná. As referidas práticas e seus resultados foram compartilhados com
colegas no Grupo de Trabalho em Rede - GTR. Muitos resultados foram obtidos ao longo do
trabalho. Porém, por uma questão de espaço, este texto coloca em destaque somente alguns.
Resultaram de um questionário respondido pelas famílias: a) porcentagem de consumo dos
alimentos pelas famílias; b) número de famílias que considera um dado elemento no rótulo dos
produtos importante: ingredientes, validade, marca, valor nutricional e restrições; c) frequência do
hábito de leitura dos rótulos; d) perfil de consumo das famílias no que se refere aos produtos
saudáveis e não saudáveis. Através de análise junto aos alunos, em sala de aula, resultaram: e)
análise comparativa de rótulos de duas embalagens de macarrão; e f) atividade envolvendo a
rotulagem de três (03) embalagens de leite integral, desnatado e semidesnatado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSA TUCZYNSKI DE OLIVEIRA THIMOTEO
Orientador: Abdala Mohamed Saleh - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Consumo Responsável e a Rotulagem de Alimentos: Contribuição da Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Consumo, Rótulo, Matemática,
Resumo: Esta proposta de trabalho se destina ao 7º ano do Ensino Fundamental. Busca, através
da rotulagem de alimentos, despertar no aluno o gosto pela pesquisa de alimentos saudáveis. O
trabalho pretende ensinar a matemática através de informações contidas nos rótulos dos produtos
tais como lista de ingredientes, origem, prazo de validade, conteúdo líquido, lote e informação
nutricional de forma espontânea com atividades extracurriculares. Pretende-se assim, estimular a
formação de cidadãos-consumidores conscientes, responsáveis e atuantes no meio em que estão
inseridos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSALINA DE ANDRADE
Orientador: Rafael Mestrinheire Hungaro - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: Desmistificando Frações
Tema: Tendências Metodológicas em Resolução de Problemas
Palavras-chave: Fração, resolução de problemas
Resumo: Diante da constatação da dificuldade envolvendo o ensino e aprendizagem de frações,
o presente artigo, amparado na Tendência Metodológica Resolução de Problemas, desenvolveuse de forma a colaborar na compreensão do conceito de fração e seus diferentes significados.
Nele consta 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), ocorrida no ano de 2015, no Colégio Estadual Guilherme de Almeida - EFMP, na
cidade de Loanda - Pr, com alunos do 6º ano, período matutino, do Ensino Fundamental.
Pretendeu-se com esse trabalho, apresentar uma proposta coerente e possível de ser realizada
em sala de aula, visando contribuir para a compreensão de frações de forma contextualizada,
atribuindo significados e apontando, aos professores, alternativas para uma aprendizagem mais
significativa procurando incentivar e estimular a compreensão de conceitos básicos necessários
ao uso de fração em situações cotidianas, através da resolução de problemas. Metodologia esta,
que contribui para interpretação de dados numéricos, reflexão e opiniões, agindo de forma crítica
e construtiva, a fim de preparar o aluno para agir como cidadão atuante e participativo na
sociedade na qual está inserido.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSALINA DE ANDRADE
Orientador: Rafael Mestrinheire Hungaro - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e
Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Desmistificando Frações
Tema: Tendências Metodológicas em Resolução de Problemas
Palavras-chave: Fração, resolução de problemas
Resumo: Esta produção Didático-Pedagógica foi desenvolvida para o Programa de
Desenvolvimento Educacional - PDE da Secretaria da Educação do Estado do Paraná e
apresenta uma proposta de ensino-aprendizagem direcionada para a construção do
conhecimento através da mediação do professor, buscando, ensinar números fracionários,
aproveitando o conhecimento prévio do aluno, fazendo uso de situações que se apresentam no
seu cotidiano. Sendo o objetivo principal desse trabalho de pesquisa, levar o aluno a desenvolver
seu pensamento científico, compreender o conceito de frações e seus diferentes significados de
uma forma autônoma, através de metodologias que permitam ao professor o mediar
conhecimento e não impor o conteúdo de uma forma tradicional e impositora. Através da análise
de situações, o aluno poderá levantar situações problemas e formular ideias que permitam-lhe
buscar soluções, entendendo assim, que as frações fazem parte do nosso dia a dia e que o
entendimento e uso desse conteúdo em muito lhe facilitará a resoluções de problemas que
encontram e encontrarão na sua realidade. Através de atividades prazerosas em que seu
conhecimento prévio seja aproveitado pelo professor mediador esperando-se que isso se faça
possível. Essa unidade didática será desenvolvida no Colégio Estadual Guilherme de Almeida
E.F.M.F, para alunos de sexto ano do ensino fundamental no período de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANA BOLZON MARTINELLI
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: MATEMÁTICA E DIVERSIDADES: RELAÇÕES POSSÍVEIS
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Educação, Preconceito, Matemática
Resumo: Este artigo apresenta uma análise dos resultados obtidos na implementação da
Unidade Didática "Matemática e Diversidades: relações possíveis", que foi desenvolvida com o
intuito de oferecer aos educadores, atividades matemáticas com uma proposta metodológica que
possibilite a interdisciplinaridade entre as temáticas Gênero e Diversidade Sexual, Diversidade
Étnico-racial, Educação Indígena e Educação do Campo e os conteúdos matemáticos das séries
envolvidas. Considerando e analisando os dados coletados, verificou-se que a unidade didática
propõe atividades que possibilitam desenvolver os conteúdos matemáticos científicos e favorecem
momentos de discussões sobre as temáticas da diversidade já mencionadas. No que diz respeito
aos professores que participaram como cursistas do GTR, eles relataram a importância de
desenvolver trabalhos dessa natureza, visto que o preconceito está presente nas salas de aula de
diferentes formas e interfere na aprendizagem e na sociabilidade do estudante. Identificou-se que
as atividades propostas favoreceram uma ação pedagógica de enfrentamento à discriminação e
ao preconceito sem perder de vista os conteúdos matemáticos científicos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANA BOLZON MARTINELLI
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MATEMÁTICA E DIVERSIDADES: relações possíveis
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Diversidade, Preconceito, Ensino de Matemática
Resumo: A sociedade brasileira tem sido marcada por diferentes formas de preconceito. A escola,
enquanto instituição social, tem a função de, por meio do acesso ao conhecimento científico,
promover ações que favoreçam o desenvolvimento do respeito pela individualidade de cada
sujeito, sem distinção de qualquer natureza. Esta unidade didática tem a finalidade de
desenvolver os temas Gênero e Diversidade sexual, Diversidade Étnico-Racial, Educação
Indígena e Educação do Campo, com professores e alunos do 7º e do 9º ano do Ensino
Fundamental e está dividida em duas etapas. Para o desenvolvimento da primeira etapa, optou-se
por realizar cinco encontros com professores do 7º e do 9º ano do Ensino Fundamental,
pertencentes ao NRE de Cianorte. Quatro encontros no formato de seminário, com o objetivo de
oferecer subsídios teóricos sobre as temáticas citadas anteriormente e, finalizando, um encontro
para discussão dos resultados. Na segunda etapa, os professores do 7º e do 9º ano aplicarão as
atividades de matemática, propostas pela professora autora, para verificar/experimentar se essas
atividades favorecem a interdisciplinaridade entre as referidas temáticas e a Matemática. Para
concluir, pretende-se coletar os dados obtidos a partir dos questionários que serão aplicados aos
professores colaboradores, a fim de verificar a relevância das atividades elaboradas e a
viabilidade de aplicação do projeto.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANE NATALINA FERREIRA
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Jogos Matemáticos e Materiais Manipuláveis na Construção dos Conceitos Elementares
das Operações Fundamentais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Materiais Manipuláveis, Operações Elementares,
Resumo: Este artigo apresenta resultados obtidos no estudo, elaboração e aplicação de uma
unidade didática desenvolvidos durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2014/2015, que visaram superar as defasagens de conteúdo apresentadas pelos alunos do 6.º
ano do Ensino Fundamental em relação aos conceitos envolvidos nas operações elementares.
Para tanto, utilizamos os jogos matemáticos e materiais manipuláveis como suportes de ensino
dentro do contexto pedagógico, buscando proporcionar uma aprendizagem mais dinâmica para os
conceitos das quatro operações elementares, estimular e desenvolver o raciocínio lógico, a
concentração, a organização de ideias e tarefas e contribuir para uma melhor compreensão e
construção dos conceitos envolvidos nas operações fundamentais. Foram promovidas atividades
em grupo afim de valorizar a comunicação de ideias matemáticas entre os alunos. No Ensino
Fundamental é importante o domínio dos conceitos e procedimentos aritméticos básicos, pois é a
partir desse domínio que se constroem outros conhecimentos matemáticos mais complexos e
elaborados. O uso dos jogos e dos materiais manipuláveis organizados no projeto e na produção
didática, desenvolvidos e aplicados na turma do 6º ano foi uma ferramenta que auxiliou os alunos
a superarem certas defasagens de conteúdos básicos e construírem uma aprendizagem mais
significativa.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANE NATALINA FERREIRA
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos Matemáticos e Materiais Manipuláveis na Construção dos Conceitos Elementares
das Operações Fundamentais
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Materiais Manipuláveis, Conceitos Elementares
Resumo: O presente Material Didático se propõe a elaborar uma unidade didática que aborde as
operações fundamentais de adição, subtração, multiplicação e divisão, conteúdos sempre
presentes nos programas curriculares, buscando superar o ensino tradicional do tema com
atividades desenvolvidas por meio do uso de jogos e materiais manipuláveis, a fim de que os
alunos se sintam motivados e consigam dar significado a construção dos conceitos elementares
das operações fundamentais

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANE QUADROS DA SILVA
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Brincando e Aprendendo com Jogos Matemáticos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Operações Fundamentais, Jogos, Aprendizagem
Resumo: Este artigo é resultado do trabalho do Programa de Desenvolvimento Educacional PDE, o qual oportuniza os alunos do 6º ano do ensino fundamental e/ou sala de apoio à
aprendizagem e o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, colaborando de maneira
significativa na compreensão das operações fundamentais no seu dia a dia. Partimos do princípio
de que o jogo na disciplina de matemática torna nossos alunos mais autoconfiantes, críticos,
participativos, desafiadores, criativos, motivados e, além de ser, um forte aliado para estimular o
raciocínio lógico, possibilitando criar suas estratégias e buscar soluções que os levem à possíveis
respostas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANE QUADROS DA SILVA
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Brincando e Aprendendo com Jogos Matemáticos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Operações Fundamentais, Jogos, Aprendizagem,
Resumo: Este trabalho visa oportunizar aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ou Sala de
Apoio à Aprendizagem, o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem, colaborando de
maneira significativa na compreensão das operações fundamentais no seu dia a dia. O jogo na
disciplina de Matemática torna nossos alunos mais autoconfiantes, críticos, participativos,
desafiadores, criativos, motivados e é um forte aliado para estimular o raciocínio lógico,
possibilitando criar suas estratégias e buscar soluções que os levem a possíveis respostas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANE SOBOLEWSKI
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: ANÁLISE DE ERROS RECORRENTES NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM NA
MATEMÁTICA NO ENSINO DE FUNÇÃO DE 1º GRAU
Tema: Pesquisas em educação matemática
Palavras-chave: Análise de erros, Ensino-aprendizagem
Resumo: Este artigo trata-se de uma pesquisa feita em uma escola pública de Curitiba,
apresentando a dificuldade que nós professores enfrentamos no cotidiano escolar em trabalhar os
conteúdos indicados no planejamento da disciplina de matemática, pois os erros básicos
matemáticos cometidos pelos alunos impedem o processo ensino-aprendizagem. Utilizando como

metodologia a análise de erros. A análise de erros tem um papel significativo no processo de
ensino, pois evidencia os obstáculos que impedem o aluno de progredir e auxilia o professor a
desenvolver uma proposta didático-pedagógica. A partir dessas constatações foram elaboradas
atividades, com a finalidade de contribuir para a superação destas dificuldades.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANE SOBOLEWSKI
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: ANÁLISE DE ERROS RECORRENTES NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM NA
MATEMÁTICA NO ENSINO DE FUNÇÃO DE 1º GRAU
Tema: Pesquisas em educação matemática e escola
Palavras-chave: Análise de erros, Ensino de Matemática, Educação Matemática,
Resumo: As variadas situações cotidianas escolares, o sistema educacional e determinadas
atitudes e ações concretas de alguns professores, como, por exemplo, a falta de importância dada
ao erro dos alunos nas provas e atividades executadas durante as aulas, por vezes ocasionam a
desmotivação do aluno, problemas no aprendizado na matemática e até a evasão escolar.
Portanto, esse caderno pedagógico tem por objetivo identificar e trabalhar os erros de matemática
dos alunos que se materializam e se apresentam em atividades e nas provas realizadas, e tentar
sanar as dificuldades encontradas de modo que o aluno consiga superá-las. Para isso propomos
uma unidade temática com atividades, que serão aplicadas em alunos do 1º ano do Técnico em
Administração, onde primeiramente propomos uma atividade diagnóstica. Em um segundo
momento, faremos a exposição do conteúdo de Função do 1º Grau e aplicaremos atividades
envolvendo o conteúdo proposto, avaliando os erros encontrados e trabalhando, juntamente com
os alunos, as suas causas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Matemáticos aplicados aos alunos do 8º e 9º ano - Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Resolução de problemas, Raciocínio lógico, Ensino,
Aprendizagem,
Resumo: Este artigo compreende o resultado da aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica
"Uma investigação do potencial educativo dos Jogos Matemáticos aplicados aos alunos do 8º e 9º
ano - Ensino Fundamental," implementado no Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho E.F.M.,
no município de Laranjeiras do Sul, Paraná. A problemática que motivou o estudo baseou-se na
seguinte indagação: Como ensinar e aprender Matemática fazendo uso de atividades lúdicas e
significativas, como jogos matemáticos, contribuindo para amenizar as dificuldades apresentadas
pelos alunos na apropriação dos conceitos básicos da Matemática, favorecendo a compreensão
dos conteúdos matemáticos de forma a contribuir para que os alunos evoluam em seu nível de
aprendizagem? A proposta de intervenção pedagógica buscou oferecer aos estudantes,
possibilidades de trabalho dos conteúdos matemáticos utilizando o jogo e atividades lúdicas como
estratégia de ensino, pois são recursos que envolvem o desejo e o interesse, ocasionando o

desafio a ser desvendado. Através das atividades desenvolvidas, pode-se constatar que o jogo
propicia a motivação ao participante em conhecer seus limites e as possibilidades de superação,
adquirindo confiança e coragem para arriscar-se. Desta forma, o educando busca solução de
problemas testa e refuta hipóteses, apura o desenvolvimento da capacidade de observação e
raciocínio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Uma investigação do Potencial educativo dos Jogos Matemáticos aplicados aos alunos do
8º e 9º ano - Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Resolução de problemas, Raciocínio lógico, Ensino,
Aprendizagem,
Resumo: A presente proposta de intervenção pedagógica busca oferecer aos estudantes,
possibilidades de trabalho dos conteúdos matemáticos utilizando o jogo e atividades lúdicas como
estratégia de ensino, pois são recursos que envolvem o desejo e o interesse, ocasionando o
desafio a ser desvendado. Através do jogo propicia-se a motivação ao participante de conhecer
seus limites e as possibilidades de superação, adquirindo confiança e coragem para arriscar-se,
desta forma, o educando constrói, pensa e descobre a Matemática. Ao jogar o educando busca
solução de problemas, testa e refuta hipóteses, apura o desenvolvimento da capacidade de
observação, de raciocínio e das relações de trocas de experiências, que colocam em conflito os
diferentes pontos de vista do grupo, problematizando, construindo e reconstruindo o
conhecimento matemático. Busca-se através deste projeto de intervenção pedagógica, contribuir
no processo de apropriação dos conteúdos da Matemática, colaborando com a minimização das
dificuldades de aprendizagem na disciplina.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANGELA APARECIDA SANTOS MEZACASA
Orientador: Simone Luccas - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: PROCESSOS AVALIATIVOS REALIZADOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA
Tema: CONCEPÇÃO SOBRE A MATEMÁTICA
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Avaliação, Equação do 1° Grau,
Resumo: O ensino matemático nem sempre foi visto com algo bem sucedido nas escolas, devido
à falta de empatia que muitos alunos apresentam em relação à disciplina, sendo a avaliação um o
ponto nevrálgico do problema. Considerando este contexto, este artigo relata e discute uma
proposta de intervenção desenvolvida durante a participação no Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, que visa a investigar como
são feitas as avaliações e quais os resultados que elas trazem em relação ao ensino matemático
em sala de aula. Assim, a partir de autores como Sant"anna (1995), Rabelo (2000), Ponte (2002)
e Hoffmann (2011), discutimos o processo de avaliação, que pode se destacar como: diagnóstico,
somativo e formativo. Para o desenvolvimento deste projeto, foi desenvolvida e aplicada uma
sequência didática com o conteúdo de equação de 1°grau. Tais atividades foram desenvolvidas

com alunos do Ensino Fundamental II , 8º ano, buscando encontrar maneiras diferenciadas de
avaliar, considerando que, por sua vital importância, os instrumentos avaliativos devem ser
bastante diversificados

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANGELA APARECIDA SANTOS MEZACASA
Orientador: Simone Luccas - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: PROCESSOS AVALIATIVOS NA MATEMÁTICA
Tema: CONCEPÇÃO SOBRE A MATEMÁTICA E AS PRÁTICAS AVALIATIVAS
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Avaliação, Aluno,
Resumo: O ensino matemático nem sempre foi visto com algo bem sucedido nas escolas, devido
a falta de empatia que muitos alunos apresentam em relação à disciplina, dentro do ensino da
matemática. A avaliação torna-se o ponto nevrálgico do problema. Portanto, o projeto visa
investigar como são feitas as avaliações e quais os resultados satisfatórios que ela traz em
relação ao ensino matemático em sala de aula. Para que aconteça essa investigação, é preciso
que a avaliação possa estar presente em todos os momentos contribuindo para o aprendizado. A
avaliação pode se destacar como: diagnóstica na qual o professor investiga o que os alunos
aprenderam. Somativa, quando se procuram atribuir valores e notas sendo de grande importância
dentro do contexto escolar e, formativa, quando procura-se informações sobre o desenvolvimento
do processo de ensino e aprendizagem, para adequá-los às necessidade dos alunos. Os
instrumentos de avaliação devem ser adequados para possibilitar a compreensão da
aprendizagem do educando e, ser elaborados com uma linguagem clara e precisa, para que o
aluno tenha plena compreensão do mesmo. Considerando que os instrumentos são importantes
no processo de avaliação, a utilização desses deve ser bem diversificada.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANI TEREZINHA DA SILVA FONSECA
Orientador: Roberto Cesar Betini - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: As contribuições do software de geometria dinâmica GeoGebra no ensino de Geometria
Plana do 6º ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria, Tecnologias, Geogebra, Geometria Dinâmica,
Resumo: O presente artigo tem como objetivo verificar se a utilização do software de Geometria
Dinâmica GeoGebra contribuiu como ferramenta de aprendizagem do resgate e valorização do
conteúdo de Geometria Plana do 6° ano Fundamental. Diariamente percebemos que as
tecnologias de informação e comunicação estão cada vez mais indissolúveis do contexto escolar
e faz-se necessário explorá-las de maneira que beneficie a aprendizagem. Associado ao ensino
da Geometria o artigo fala também sobre o conteúdo, que é essencial não somente na escola
como também para vida humana, este projeto veio resgatar a problemática do esquecimento da
Geometria na escola. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do 6° ano do Ensino Fundamental
do Colégio Estadual Teotônio Vilela onde foram realizadas várias atividades envolvendo o ensino
da Geometria Plana utilizando o laboratório de tecnologia digital e especialmente o software de
Geometria Dinâmica GeoGebra.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSANI TEREZINHA DA SILVA FONSECA
Orientador: Roberto Cesar Betini - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: As contribuições do software de geometria dinâmica GeoGebra no ensino de Geometria
Plana do 6º ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Geometria Plana, Tecnologias, Software Livre, GeoGebra, Geometria Dinâmica,
Resumo: A Geometria desde os primórdios da humanidade é utilizada para compreender o
espaço, as formas, e como consequência, para solucionar problemas cotidianos. Com o intuito de
resgatar o ensino da Geometria Plana no 6º ano do Ensino Fundamental e visando uma
aprendizagem dinâmica e prazerosa este projeto de intervenção pedagógica pretende explorar o
recurso tecnológico GeoGebra por se tratar de um software lúdico, dinâmico que atrai e motiva.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSE MARIA PORFIRIO PULGA
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A PLANILHA ELETRÔNICA E A CALCULADORA: TECNOLOGIAS PRESENTES NA
ESCOLA E SUA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: calculadora, planilha eletrônica, matemática financeira
Resumo: Este artigo resulta da análise de uma intervenção pedagógica realizada no Programa
de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, PDE-PR. Essa abordagem consistiu do
uso da planilha eletrônica e da calculadora científica, nas aulas de matemática, com alunos do 9º
ano no Colégio Estadual D. Pedro I, em Pitanga - PR, durante os meses de fevereiro a julho de
2015, em um total de 32 aulas. O objetivo primeiro foi proporcionar ao aluno o contato com
atividades envolvendo o uso de ferramentas de cálculo, e dessa forma explorar aspectos
inerentes ao raciocínio lógico matemático que não dependem da repetição de algoritmos
elementares de cálculo. Nesse sentido, foi desenvolvida uma unidade didática contendo
atividades, no âmbito da matemática financeira, contextualizadas por operações do comércio
local. Ainda, no intuito de contribuir com o aprendizado efetivo, considerou-se a abordagem com
base em um projeto interdisciplinar que vem sendo desenvolvido no cenário escolar. Como
resultado, constatou-se um alto índice de receptividade e interesse por parte dos alunos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSE MARIA PORFIRIO PULGA
Orientador: Marcio Andre Martins - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: brOffice calc e a calculadora, tecnologias presente na escola, como recurso pedagógico
nas aulas de Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática

Palavras-chave: calculadora, planilha eletrônica
Resumo: A calculadora e a planilha eletrônica representa um recurso tecnológico presente na
sociedade há muito tempo e pode colaborar muito no aprendizado de diversos conteúdos da
disciplina de Matemática. Além disso, é uma ferramenta de baixo custo e apontada por pesquisas
realizadas na área de Educação Matemática como sendo importante no ensino e aprendizagem
do aluno. O futuro dos alunos, onde o avanço tecnológico surpreende a cada dia, estão
relacionadas com o uso eficaz e a exploração de tecnologias. A calculadora deve ser explorada de
forma reflexiva de modo a melhorar o desempenho em Matemática na sala de aula. É inevitável
no contexto da escola pública do estado do Paraná o uso de recursos tecnológicos, visto que, a
Secretaria de Estado da Educação disponibiliza vários aparatos tecnológicos para auxiliam em
espaços pedagógicos. O uso desta tecnologia em sala de aula deve ser fundamentado, ou
melhor, deve-se ter um plano de trabalho bem elaborado em que contemple a tecnologia, bem
como, deixar claro o propósito que de utilizá-la em sala de aula. A esse respeito pode-se utilizá-la
como uma ferramenta poderosa, que nos contribui de forma dinâmica e atrativa nos conteúdos
propostos. Diante de vários apontamentos disponíveis na literatura e de relatos de experiência
essa discussão é um tema ativo. No presente trabalho, pretende-se realizar um estudo sobre o
tema, propondo-se alternativa de encaminhamento e experiências em sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSELENE DE FATIMA JUBAINSKI
Orientador: Ana Lucia da Silva - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Investigando a Geometria explorando a Arte Africana e valorizando a Cultura AfroBrasileira.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Geometria: Investigação: Polígonos: Cultura Afro-brasileira,
Resumo: Este artigo sintetiza a aplicação de atividades da Produção Didático-Pedagógica
realizada durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, da Secretaria Estadual de
Educação do Estado do Paraná, tendo como público alvo, os estudantes do 6º ano do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual José Siqueira Rosas em Rosário do Ivaí - Paraná e
apresentado aos professores da Rede Pública Estadual do Paraná pelo Grupo de Trabalho em
Rede - GTR. Teve como objetivo contribuir para o ensino de matemática que levasse os
estudantes do 6º ano a investigar e explorar conceitos da geometria plana euclidiana,
pesquisando, visualizando e manipulando as máscaras africanas, e assim, abordar a Cultura Afrobrasileira e Africana nos conteúdos de matemática, cumprindo com a Lei Federal nº 10.639/03 e a
Deliberação nº 04/06 do Conselho Estadual de Educação do Paraná. Foi desenvolvido a partir de
estratégias e alternativas propiciando aos estudantes oportunidades para superar as dificuldades
na formação do pensamento geométrico através da exploração, da visualização e manipulação de
máscaras africanas, permitindo assim, a formação de conceitos geométricos, deixando as aulas
mais interessante, e com um maior envolvimento dos estudantes com o conteúdo, e também na
valorização artística Africana na nossa cultura.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSELENE DE FATIMA JUBAINSKI
Orientador: Ana Lucia da Silva - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Investigando a Geometria explorando a Arte Africana e valorizando a Cultura AfroBrasileira.
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade
Palavras-chave: Geometria: polígonos: investigação: Cultura Afro-brasileira
Resumo: Este trabalho é uma proposta de Unidade Didática Pedagógica que visa o estudo da
Geometria euclidiana através de uma abordagem investigativa. Será desenvolvida com alunos do
6º ano do Ensino Fundamental propondo tarefas de investigação e também o uso de materiais
manipuláveis, pois a investigação matemática caracteriza-se em que o aluno se responsabiliza de
definir os objetivos, conduzir seus experimentos, formular e testar suas hipóteses e registrar suas
conclusões. Este material apresenta também algumas tarefas onde o professor poderá abordar a
Cultura Afro-brasileira, investigando conceitos geométricos em um trabalho com máscaras
africanas que vai da exploração até a análise de figuras encontradas na arte africana fazendo
interdisciplinaridade com a disciplina de Arte e cumprindo com a Lei nº 10.639/03, visando a
valorização da influência artística na formação da nossa cultura. Ao final de toda tarefa de
investigação, os grupos farão uma discussão para reflexão e auto avaliação, permitindo ao
professor saber o progresso de seus alunos e suas expectativas. Por fim, é o professor que
deverá incentivar, desafiar seus alunos a realizar as investigações, e também buscar sempre
justificar suas respostas e afirmações, de modo que torne uma constante nas aulas de
matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSELI DE OLIVEIRA MIRANDA NEPPEL
Orientador: JOSE CARLOS PEREIRA CONINCK - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Validação de jogos matemáticos,
Tema: Tendência Metodológica em Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Estatística,matofobia,
Resumo: Esse artigo visa interpretar se realmente todo jogo gera o efeito desejado tanto para os
professores quanto aos alunos, e se auxilia na diminuição da matofobia dos alunos. Em hipótese
nenhuma visa diminuir qualquer tendência metodológica, mais sim diferenciar a forma de avaliar a
aprendizagem a partir de um determinado jogo. Portanto, através de algumas ferramentas
estatísticas podemos testar o quanto o jogo melhorou o conhecimento científico para o aluno. O
resultado demonstrou significativamente a melhor percepção dos fundamentos das equações com
a aplicação dos jogos. Ficou evidente que quanto mais realizarmos a prática em sala de aula
melhor foi o entendimento da matéria pelo aluno. As aulas práticas, como jogos em matemática, é
frequentemente aplicado em sala deaula pela maioria dos educadores .O grande desafio desse
artigo é a observação da quantidade de alunos que conseguiram transformar o conhecimento do
cotidiano em conhecimento científico com o uso de jogos em matemática mensurando-a através
de metodologias estatísticas. Apesar dos jogos matemáticos é bem difundido torna-se necessário
o uso das atividades lúdicas para diminuir a matofobia e dificuldades dos alunos sempre sob
controle, de preferência, estatística para a melhor averiguação do desempenho dos alunos.
Sendo assim os jogos matemáticos influencia muito na diminuição da matofobia dos educandos e
é algo motivador e significante onde auxiliam os professores e quando bem trabalhado temos
grandes resultados que são estatisticamente significativos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSELI DE OLIVEIRA MIRANDA NEPPEL
Orientador: JOSE CARLOS PEREIRA CONINCK - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Validação de jogos matemáticos.
Tema: Tendência Metodológica Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Matofobia, Estatísticas
Resumo: A técnica mais utilizada pelos educadores de matemática para incentivar os alunos a
aprender mais sobre algum conteúdo da disciplina são os "jogos matemáticos" para facilitar e
motivar o conhecimento matemático em nossos alunos e diminuir a matofobia (medo da
Matemática), onde muitas vezes é algo cultural. Pensando nisso, resolvemos nos aprofundar no
desenvolvimento de uma ferramenta estatística computacional focado no professor para que ele
tenha condições técnicas-científicas de averiguar o quanto o jogo proposto, como uma atividade
prática, foi suficiente para acreditar que os alunos conseguiram transformar o conhecimento após
uma aula a partir de jogos. Verificaremos a boa aplicação do jogo em sala de aula como
motivador da aprendizagem, sem comparação entre os alunos, mais sim, visualizando o número
de acertos das questões propostas após uma aula expositiva e após jogos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSELI SUZUKI
Orientador: Antonio Carlos Mastine - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: EDUCAÇÃO FINANCEIRA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO COMBATE AO
CONSUMISMO E ENDIVIDAMENTO: relato de uma experiência
Tema: Tendências Metodológicas
Palavras-chave: Consumismo, Endividamento, Orçamento Familiar, Resolução de Problemas,
Educação Financeira,
Resumo: Este artigo apresenta o relato da aplicação do projeto cujo tema, Educação Financeira
contribuindo na organização e planejamento das despesas no orçamento familiar, por intermédio
da Resolução de Problemas, 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 - 2015, com alunos do 7º ano, na disciplina de Matemática na Escola
Estadual "Professora Julia Wanderley" - Ensino Fundamental, na cidade de Arapongas. Na
introdução, é apresentada uma breve explicação sobre o Programa, com a finalidade de auxiliar o
leitor a compreender essa modalidade de formação. No desenvolvimento, apresentam-se alguns
conceitos a respeito de Educação Financeira, Consumismo e Resolução de Problemas que
fundamentaram esta pesquisa. Ainda no desenvolvimento, são apresentadas as tarefas que
nortearam este trabalho e que foram desenvolvidas com os alunos, 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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Resumo: Este material tem por objetivo levar o aluno a refletir sobre a importância de planejar os
gastos mediante o orçamento familiar. A intenção é mostrar a contribuição da matemática na
organização e planejamento das despesas por meio da aplicação de conteúdos de educação
financeira em sala de aula, utilizando a metodologia de Resolução de Problemas. Será aplicado
em um 7º ano do Ensino Fundamental. As tarefas aqui propostas têm a intenção de permitir que o
aluno estabeleça o caminho a seguir, crie estratégias, amplie sua capacidade, questione,
compartilhe ideias, levante objeções e implicações. Desenvolva o raciocínio matemático, o
raciocínio econômico e desperte para o consumo consciente, visto que, muitas famílias não
planejam suas despesas e mergulham no consumismo exagerado e em consequência no
endividamento.
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Título: PROPORCIONALIDADE: Uma Análise das Estratégias utilizadas na Resolução de
Problemas no Ensino Fundamental.
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Três,
Resumo: Os resultados da Prova Brasil, realizada para medir o nível de conhecimento dos alunos
do ensino fundamental nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, são cada vez mais
baixos, demonstrando a ineficácia das práticas utilizadas nas escolas. Um dos problemas
observados durante a experiência vivida como professora de matemática no ensino fundamental,
é a dificuldade de leitura e interpretação dos enunciados propostos. Considerando toda a
problemática, o presente trabalho tem como objetivo principal compreender como se dá o
aprendizado de conceitos matemáticos nas crianças. Analisar as estratégias utilizadas pelos os
alunos na resolução de problemas de proporcionalidade, objetivando um fazer pedagógico mais
elaborado e dentro da realidade e capacidade cognitiva dos mesmos. O trabalho foi composto por
várias etapas como: Projeto de intervenção pedagógica; Produção Didático-pedagógica, Grupo de
Trabalho em Rede - GTR e a implementação do projeto na escola. Delimitamos o conteúdo de
"Proporcionalidade", utilizando a Resolução de Problemas, implementamos em duas turmas do
ensino fundamental, 6º e 7º ano. Realizou uma revisão bibliográfica de cunho qualitativo descritivo
e uma pesquisa de abordagem qualitativa e procedimentos o estudo de casos. Assim, conclui-se
que a hipótese inicial do projeto foi confirmada, pois os alunos de 6º ano trazem consigo
conhecimentos prévios, que independente de qual fase cognitiva esteja, será capaz de
desenvolver uma estratégia de resolução para os problemas matemáticos e que ao ensinar a
metodologia de resolução de problemas, os alunos demonstraram total controle da leitura e
interpretação, tornaram-se libertos, pois conseguiram definir quais eram as grandezas envolvidas.
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Título: Probabilidade : Uma análise das estratégias utilizadas na Resolução de Problemas no
Ensino Fundamental.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Proporcionalidade , Resolução de Problemas , Números e Algebras
Resumo: Apresente produção didática pedagógica sobre Probabilidade : Uma análise das
estratégias utilizadas na Resolução de Problemas no Ensino Fundamental propõe um estudo de
resolução de problemas destinada aos alunos do 7° ano do ensino fundamental. Para tratar do
assunto da proporcionalidade , utilizar-se-á da metodologia de ensino da matemática de
Resolução de Problemas , por incentivar os alunos na observação e leitura , planejamento
estratégico e prática. As atividades aqui planejadas , visão a participação efetiva dos alunos ,
estimulando a curiosidade e determinação , que sejam os sujeitos da construção de seus próprios
conhecimentos.
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Título: O ensino das operações fundamentais com números inteiros por meio da Resolução de
Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Matemática, Resolução de Problemas, Números Inteiros
Resumo: Este artigo é o resultado de uma pesquisa realizada durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. O objetivo
foi investigar como os alunos utilizam diferentes conhecimentos e representações matemáticas na
resolução das operações com números inteiros que não sejam baseados apenas na memorização
de regras de cálculo. Foi desenvolvida em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental em um
colégio da rede pública do Estado do Paraná. Para tanto, foi utilizada uma sequência didática com
atividades embasadas na metodologia de Resolução de Problemas, tendo como referência as três
fases sugeridas por Van de Walle (2009) e as orientações de Onuchic e Allevato (2011), que
consideram o problema como ponto inicial para a aprendizagem de novos conceitos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSEMEIRE GOMES
Orientador: Joao Henrique Lorin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
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Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
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Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo auxiliar os alunos a utilizarem diferentes
conhecimentos e representações matemáticas na resolução das operações com números inteiros
que não sejam baseados na memorização de regras de cálculo. Além disso, contribuir com os
educadores na orientação de atividades para a sala de aula. O presente material será
implementado com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Profª Maria
Gomes Bizerra. Para tanto, o desenvolvimento das atividades de implementação está embasado
na metodologia de Resolução de Problemas, tendo como referência as três fases sugeridas por
Van de Walle (2001) e as orientações de Onuchic e Allevato (2011), que consideram o problema
como ponto inicial para a aprendizagem de novos conceitos.
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Palavras-chave: Probabilidade, resolução de Problemas, Educação de jovens e adultos
Resumo: Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) veem a educação como
oportunidade de mudança de realidade. São adultos trabalhadores que trazem consigo noções
matemáticas produzidas a partir de suas experiências. Por meio da observação e análise da
prática pedagógica em sala de aula, percebemos um distanciamento entre o conhecimento
matemático vivenciado pelo aluno e a matemática acadêmica, fato que motivou o
desenvolvimento deste projeto com o conteúdo de probabilidade, sendo este um componente do
currículo de Matemática que se apresenta como um estudo teórico de fenômenos aleatórios, este
tema pode ser importante na formação do educando, pois se relaciona a análise de dados em
problemas sociais e econômicos. Este projeto foi desenvolvido com alunos do Ensino Médio de
EJA, utilizou a estratégia de Resolução de Problemas, com o objetivo de estimular a
compreensão dos conceitos de probabilidade e possibilitar o envolvimento do aluno no processo
de construção do conhecimento, de tal forma que ele possa desenvolver estratégias para buscar
resultados, refletir, discutir descobertas, verificar soluções e fazer leituras de mundo expressa em
linguagens diversas, criando assim condições para que desenvolva sua autonomia a partir do
momento que relaciona a matemática presente no seu cotidiano com a matemática acadêmica.
Após a aplicação verificamos que é possível envolver o aluno no processo de construção do
conhecimento, guiando-o na aprendizagem dos conteúdos matemáticos, estabelecendo relações
entre o conhecimento acadêmico e seu cotidiano.
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Palavras-chave: Probabilidade, resolução de Problemas, Educação de jovens e adultos
Resumo: Os alunos de EJA veem a educação como oportunidade de mudança de realidade. São
adultos trabalhadores que trazem consigo noções matemáticas produzidas a partir de suas
experiências. Por meio da observação e análise da prática pedagógica em sala de aula
percebemos um distanciamento entre o conhecimento matemático vivenciado pelo aluno e a
matemática acadêmica, fato que motivou o desenvolvimento deste projeto com o conteúdo de
probabilidade, pois sendo este um componente do currículo de Matemática que se apresenta
como um estudo teórico de fenômenos aleatórios, este tema pode ser importante na formação do
educando, pois se relaciona a análise de dados em problemas sociais e econômicos. Este projeto
será desenvolvido com alunos do Ensino Médio de EJA, utilizando a estratégia de Resolução de
Problemas, sugerindo tarefas que estimulem compreensão dos conceitos de probabilidade e
possibilite o envolvimento do aluno no processo de construção do conhecimento de tal forma que
ele possa desenvolver estratégias para buscar resultados, refletir, discutir descobertas, verificar
soluções e fazer leituras de mundo expressa em linguagens diversas, criando assim condições
para que o aluno desenvolva sua autonomia a partir do momento que relaciona a matemática
presente no seu cotidiano com a matemática acadêmica.
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Título: Os alunos do sexto ano e os problemas do Campo Aditivo
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Resumo: Este artigo é o resultado de um trabalho desenvolvido durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE) da Secretaria de Estado do Paraná, com alunos do 6º ano
do Ensino Fundamental, do Colégio Jardim Independência - Ensino fundamental e Médio da
cidade de Sarandi-Pr., que teve por objetivos buscar mecanismos voltados para o
desenvolvimento intelectual de cada aluno; resgatar conceitos necessários para a compreensão e
definição das operações necessárias à resolução de problemas do Campo Aditivo. São
apresentados o desenvolvimento e os resultados da intervenção realizada bem como os do GTR
(Grupo de Trabalho em Rede).
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Resumo: Durante muitos anos, tenho observado que nossos alunos apresentam muitas
dificuldades na resolução de situações problema, mesmo as mais simples, referentes ao campo
aditivo, ou seja, as que podem ser resolvidas utilizando as operações de adição e subtração.
Diante das necessidades e importância da resolução de situações-problema em todos os anos do
Ensino Fundamental e médio, conforme descrito nas Diretrizes Curriculares. Esta unidade didática

pretende resgatar conceitos necessários para a compreensão e definição das operações
necessárias a resolução de problemas do campo aditivo, visando superar as dificuldades. O
material didático que está sendo abordado nesta unidade, será baseado nas seis categorias de
classificação proposta por Vergnaud.
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Resumo: O objetivo geral desse projeto é desenvolver atividades de Laboratório de Matemática,
de cunho investigativo, utilizando materiais manipuláveis junto aos professores da rede estadual
de ensino. Para o desenvolvimento deste trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, em
livros e artigos científicos, com a finalidade de investigar e compreender de que forma o uso dos
materiais didáticos manipuláveis pode intervir no processo de ensino aprendizagem da
matemática, tendo em vista que estes proporcionam aos alunos maior interesse pelos conteúdos
estudados. Nessa proposta, o professor deverá atuar como um mediador na construção do
conhecimento matemático, orientando o aluno a realizar uma ação reflexiva sobre MD durante a
atividade experimental. O tema é pertinente porque nota-se a pouca utilização de materiais
didáticos nas escolas junto aos professores da rede estadual de ensino de Matemática do Núcleo
de Pitanga. Pensamos que se promovermos um ensino de Matemática no qual o educando seja
sujeito ativo no processo, mais claro, coerente e significativo será seu aprendizado.
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Resumo: O objetivo geral desse projeto é desenvolver atividades de Laboratório de Matemática,
de cunho investigativo, utilizando materiais manipuláveis junto aos professores da rede estadual
de ensino. Para o desenvolvimento deste trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, em
livros e artigos científicos, com a finalidade de investigar e compreender de que forma o uso dos
materiais didáticos manipuláveis pode intervir no processo de ensino aprendizagem da
matemática, tendo em vista que estes proporcionam aos alunos maior interesse pelos conteúdos
estudados. Nessa proposta, o professor deverá atuar como um mediador na construção do
conhecimento matemático, orientando o aluno a realizar uma ação reflexiva sobre MD durante a
atividade experimental. O tema é pertinente porque nota-se a pouca utilização de materiais
didáticos nas escolas junto aos professores da rede estadual de ensino de Matemática do Núcleo
de Pitanga. Pensamos que se promovermos um ensino de Matemática no qual o educando seja
sujeito ativo no processo, mais claro, coerente e significativo será seu aprendizado.
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Resumo: Este artigo apresenta algumas reflexões acerca do uso pedagógico das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) pelos Professores de Matemática das Salas de Apoio à
Aprendizagem (SAA), bem como analisa quais as causas que levam estes a resistirem ao invés
de usarem as TIC em suas aulas. O artigo destaca ainda a importância deste uso e os desafios
que os professores enfrentam ao atuarem criticamente diante dessas tecnologias, uma vez que a
inserção delas nas escolas, especialmente dos computadores, tem suscitado questionamentos
quanto as suas possibilidades educacionais. Aqui, os diagnósticos revelam que existe uma
necessidade de formação continuada dos professores, para que estes desenvolvam uma visão
igualmente crítica e reflexiva quanto ao uso das TIC em suas práticas pedagógicas. Já os
referenciais teóricos adotados possibilitaram uma apreciação criteriosa a respeito deste uso,
apontando caminhos para a construção de atividades pedagógicas capazes de interferirem
significativamente no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, sugerindo inúmeras
vantagens para que estas sejam inseridas nas Salas de Apoio à Aprendizagem, especialmente
com o Software JClic, o qual pode ser utilizado como uma ferramenta que potencializa a
construção do conhecimento.
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Resumo: Esta Unidade Didático-Pedagógica tematiza O Uso Pedagógico do Software JCLIC
pelos Professores de Matemática das Salas de Apoio à Aprendizagem. A mesma será
desenvolvida na forma de uma Oficina para a Formação Continuada de 32 horas-aula, e tem
como intencionalidade diagnosticar as resistências dos Professores de Matemática em incluir nas
suas práticas pedagógicas as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC"s. Portanto, esta
pretende oferecer subsídios aos Professores para que estes possam, através das TIC"s,
desenvolver atividades pedagógicas importantes e capazes de interferir de maneira significativa
na aprendizagem dos seus educandos, bem como mostrar as vantagens da sua inserção nas
Salas de Apoio à Aprendizagem, especialmente com o uso do Software JCLIC, que pode ser
utilizado como uma ferramenta que potencializa a construção do conhecimento.
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Resumo: O presente trabalho, cujo tema aborda "Ensino de Geometria para o 6º ano do Ensino
Fundamental Utilizando Recursos Computacionais", tem o propósito de desenvolver com os
alunos o conceito de geometria, aprimorar a capacidade de visualização espacial e intuição na
resolução de problemas, estimulando o relacionamento de fenômenos visuais aos fatos
geométricos observados, podendo com isto interpretar e reconhecer as propriedades geométricas
de uma forma muito mais lúdica, o que é essencial para que o aluno possa compreender,
descrever e representar organizadamente o mundo. Para isto, a metodologia empregada foi o uso
do software de Geometria Dinâmica chamado Geogebra, o qual propicia a pconstrução de figuras
geométricas pelo aluno. Tal projeto será implementado no Colégio Estadual Cleia Godoy Fabrini
da Silva - Ensino Fundamental, Médio e EJA, situado no município de Londrina. O público-alvo
será os alunos do 6º ano, que trabalharão conceitos de Geometria. A metodologia será qualitativa,
abordando o tema através da experimentação e da investigação geométrica. No segundo ano de
aplicação do programa, será realizada a ambientação dos alunos com os computadores, em que
será apresentado um tutorial do Geogebra. Logo após, os alunos deverão desenvolver atividades,
registrando seus resultados, que servirão de base para o artigo final desenvolvido pela
professora.
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Resumo: O presente trabalho, cujo tema aborda o "Ensino de Geometria para o 6º ano do Ensino
Fundamental Utilizando Recursos Computacionais", tem o propósito de desenvolver com os
alunos o conceito de geometria, aprimorar a capacidade de visualização espacial e intuição na
resolução de problemas, estimulando o relacionamento de fenômenos visuais aos fatos
geométricos observados, podendo com isto interpretar e reconhecer as propriedades geométricas
de uma forma muito mais lúdica, o que é essencial para que o aluno possa compreender,
descrever e representar organizadamente o mundo. Para isto, a metodologia empregada será o
uso do software de Geometria Dinâmica chamado GeoGebra, o qual propicia a construção de
figuras geométricas pelo aluno.
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Resumo: Este artigo registra uma experiência vivenciada durante a implementação de uma
Produção Didático-Pedagógica ligada ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),
turma 2014/2015, realizada no Colégio Estadual do Campo Papa João Paulo II - Ensino
Fundamental e Médio, com alunos do 9º ano, no município de Assis Chateaubriand/PR, e referese, particularmente, ao estudo da diversidade de cultivos agrícolas. Portanto, buscando o respeito
e a valorização do homem do campo em todas as suas peculiaridades, foram feitas visitas a
pequenas propriedades e também a uma cooperativa da região para pesquisar e coletar dados,
para assim conseguirmos trabalhar alguns conteúdos de Matemática, relacionando-os com a
prática vivenciada pelos alunos junto às suas famílias no campo. Esta pesquisa nos mostra a
importância de valorizar e respeitar o pequeno agricultor, de que forma a Matemática pode nos
ajudar a encontrar alternativas de sobrevivência neste meio, uma vez que através dela podemos
calcular os custos e lucros na produção de hortaliças, de soja e de milho, por exemplo. Nisto,
constatamos ainda a dedicação dos alunos na busca por respostas, bem como a participação dos
pais no incentivo aos seus filhos. Os estudantes demonstraram interesse, deixando claro que,
quando desafiados na busca de alternativas na realização de atividades como estas, se sentem
mais motivados e envolvidos com os seus estudos, culminando assim na melhoria do processo de
ensino e aprendizado.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSIMERE STOFEL GOMES
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Uso da Matemática na Análise dos Custos de Produção para uma Melhor Tomada de
Decisóes pelo Homem do Campo.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Análise de Custos de Produção, policultura-Monocultura,Educação do Campo,
Ensino de Matemática,
Resumo: Esta Unidade Didática tem como tema o estudo da diversidade de cultivos agrícolas, e
a sua proposta principal é trabalhar alguns conteúdos de matemática relacionando-os com as
práticas vivenciadas pelos alunos junto às suas famílias, buscando o respeito e a valorização do
homem do campo em todas as suas peculiaridades. O projeto será implementado com alunos do
9º ano do colégio Estadual do Campo Papa João Paulo II - Ensino Fundamental e Médio, do
Município de Assis Chateaubriand, Núcleo Regional de Assis Chateaubriand. O Colégio está
situado em uma região formada por pequenos agricultores, onde alguns já trabalham com a
diversidade de cultivos agrícolas e outros ainda insistem na monocultura. Os preceitos que
embasam este trabalho apoiam-se, notadamente, nas Diretrizes Curriculares Estaduais da
Educação do Campo, no Caderno Temático da Educação do Campo e nas teorias de Paulo
Freire. Espera-se que, durante a implementação do projeto, os alunos possam usar os conteúdos

de matemática junto às suas famílias para uma melhor compreensão do ambiente em que vivem,
buscando assim uma maior valorização e respeito pelo seu modo de vida, proporcionando com
isso oportunidades de escolhas mais conscientes entre a policultura e a monocultura, buscando
uma melhor qualidade de vida. Junto à implementação, será oportunizado às famílias dos
estudantes a ampla participação no processo de ensino e de aprendizagem dos seus filhos, pois,
através de palestras e visitas às propriedades e instituição relacionadas com o campo, espera-se
despertar ainda mais o gosto e o interesse dos estudantes pelos conteúdos da matemática,
sobretudo pela aplicabilidade no cotidiano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSIMERI TEMCZUK
Orientador: Paula Francis Benevides - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: MATEMÁTICA BÁSICA NO ENSINO MÉDIO
Tema: MATEMÁTICA
Palavras-chave: Matemática, cálculo, ensino-aprendizagem
Resumo: O objetivo do presente trabalho é apresentar alternativas para o processo de ensino e
aprendizagem da matemática básica no ensino médio, pois trazem uma defasagem de
aprendizado nas series iniciais, que levam para o ensino médio e muitas vezes para o ensino
superior, incluindo cálculos aritméticos, problemas, as quatro operações, o seu desenvolvimento é
aplicar em classe, praticas de forma a despertar a criticidade dos alunos, mostrando através dos
exercícios a utilização de atividades concretas, aumentando a motivação fator este imprescindível
para a ocorrência da aprendizagem, justifica a escolha do tema, o fato de haver uma constante
necessidade de apresentar estratégias para o processo de aprendizagem da matemática básica
no Ensino Médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSIMERI TEMCZUK
Orientador: Paula Francis Benevides - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Matemática Básica no Ensino Médio
Tema: Matemática
Palavras-chave: Cálculos, Ensino, Aprendizagem
Resumo: O objetivo do presente trabalho é apresentar alternativas para o processo de ensino e
aprendizagem da matemática básica no ensino médio, pois trazem uma defasagem de
aprendizado nas series iniciais, que levam para o ensino médio e muitas vezes para o ensino
superior, incluindo cálculos aritméticos, problemas, as quatro operações, o seu desenvolvimento é
aplicar em classe, praticas de forma a despertar a criticidade dos alunos, mostrando através dos
exercícios a utilização de atividades concretas, aumentando a motivação fator este imprescindível
para a ocorrência da aprendizagem, justifica a escolha do tema, o fato de haver uma constante
necessidade de apresentar estratégias para o processo de aprendizagem da matemática básica
no Ensino Médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSLEIA MARIA DORNE HIGINO
Orientador: Ricardo Cardoso de Oliveira - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: PRUDÊNCIA NAS FINANÇAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de problemas, Matemática Financeira, Mídias Tecnológicas
Resumo: O presente artigo é resultado dos estudos realizados no Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE) do Governo do Estado do Paraná e foi elaborado a partir da percepção das
dificuldades de interpretação e resolução de problemas de uma turma de 9º ano do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa, do Município de Sarandi-PR. No
sentido de trabalhar a Matemática Financeira por meio da metodologia de resolução de problemas
e mídias tecnológicas, valorizando os conhecimentos trazidos pelos alunos de suas relações
sociais. Assim, pretendeu-se com este trabalho, exercitar junto aos alunos e seus familiares a
forma correta de pensar suas finanças e ponderar frente ao consumo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ROSLEIA MARIA DORNE HIGINO
Orientador: Ricardo Cardoso de Oliveira - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Prudência nas finanças
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação, Matemática financeira, resolução de problemas, juros, mídias,
Resumo: Ter prudência nas finanças é manter a qualidade de vida da família, é cuidar da saúde
financeira. Sendo assim, o presente trabalho será desenvolvido com os alunos do 9º ano do
ensino fundamental no Colégio Estadual Antônio Francisco Lisboa, com propósito de trabalhar a
Matemática Financeira de forma contextualizada, valorizando os conhecimentos trazidos pelos
alunos de suas relações sociais, utilizando como estratégia pedagógica a resolução de problemas
e as mídias tecnológicas, para facilitar, esclarecer e orientar o ensino-aprendizagem nos conceitos
básicos da educação financeira, contribuindo na formação de alunos cidadãos, mais críticos,
responsável e consciente do hábito de poupar.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SALETE MARIA GRZYBOVSKI HELENO
Orientador: Angelita Minetto Araujo - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: O APRENDIZADO DA TABUADA: CONSTRUINDO SIGNIFICADOS PRODUÇÃO
DIDÁTICA PEDAGÓGICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tabuada, Jogos, Ensino de Matemática,
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo refletir sobre as dificuldades apresentadas
pelos alunos no aprendizado da multiplicação, especialmente quando esta se apresenta na forma

da "tabuada". Com o intuito de trabalhar de maneira mais significativa e estimulante destacamos a
utilização de materiais manipulativos, por meio da Metodologia de Jogos no ensino da
Matemática. Para aprofundar nossos conhecimentos e nos fundamentar teoricamente, tomamos
como referência os PCNs (1998), Grando (2008), Oliveira (2007), Starepravo (2010) e Kishimoto
(2012). A partir de alguns jogos, exploramos o raciocínio multiplicativo, e na sequência
formalizamos o conteúdo. Além de participarem dessas atividades, os alunos elaboraram jogos,
apresentaram e aplicaram esses jogos numa oficina para outros alunos do colégio em que
estudam. Como principais resultados encontramos para além do interesse dos mesmos, a
percepção de que a tabuada pode ser aprendida de forma diversificada e que os jogos
potencializam o aprendizado da matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SALETE MARIA GRZYBOVSKI HELENO
Orientador: Angelita Minetto Araujo - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O APRENDIZADO DA TABUADA: CONSTRUINDO SIGNIFICADOS PRODUÇÃO
DIDÁTICA PEDAGÓGICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tabuada, jogos, ensino de Matemática
Resumo: Esta produção didática tem como objetivo refletir sobre a dificuldade apresentada pelos
alunos no aprendizado da multiplicação, especialmente quando esta se apresenta na forma da
"tabuada", nesse trabalho destacamos a utilização de materiais manipulativos, por meio da
Metodologia de Jogos no ensino da Matemática, como uma alternativa para a construção de
significados. A partir de alguns jogos, pretendemos explorar o raciocínio multiplicativo, observar e
descrever como se dá a construção de significado para essas ações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SANDRA ESTEVAM COELHO
Orientador: Rogerio Luis Rizzi - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Resolução de problema como metodologia para o ensino das quatro operações no sexto
ano do ensino fundamental
Tema: Tendência Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: : Metodologia de Resolução de Problemas, Situações-problemas, Aprendizagem
Significativa, as quatro operações fundamentais,
Resumo: Este artigo tem por finalidade mostrar os resultados das discussões referentes ao
Ensino e Aprendizagem das quatro operações fundamentais para o 6º ano do ensino fundamental
executado no Colégio Estadual de Jardim Santa Felicidade em Cascavel. Foi embasado 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 preparados e realizados de acordo com a Teoria da Aprendizagem
Significativa de Ausubel. Os mesmos contêm aspectos didático-pedagógicos chaves da temática
em estudo com o intuito de proporcionar o desenvolvimento da aprendizagem por compreensão, e
a incorporação de novos conhecimentos à estrutura cognitiva do educando. Para executar,
debater e realizar a aplicação pedagógica do Projeto todos os problemas foram implementados

seguindo as fases preconizadas pelo GTERP, e foram adequados com a realidade do educando
favorecendo assim a estruturação do conhecimento em relação às quatro operações
fundamentais. O resultado obtido mostrou que houve um desempenho superior por parte dos
educandos com o uso Resoluções de Problemas, comparado com o tradicional método de ensino.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SANDRA ESTEVAM COELHO
Orientador: Rogerio Luis Rizzi - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Resolução de Problemas como Metodologia para o Ensino das Quatro Operações no
Sexto Ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Metodologia da Resolução de Problemas, Aprendizagem Significativa,
Operações Aritméticas Elementares,
Resumo: Nesta Unidade Didática enfoca-se a produção de material didático buscando registrar e
detalhar seus estudos, pesquisas e reflexões que serão implementados na etapa de Intervenção
na Escola. Esta fase do Programa é essencial e está de acordo com os objetivos do PDE, já que
concepções metodológicas e estratégias de implementação aqui discutidas tornar-se-ão realidade
na prática escolar. A metodologia da Resolução de Problemas segue a concepção do Grupo de
Trabalho e Estudo sobre Resolução da UNESP, que é aqui rediscutida objetivando a elaboração
de problemas geradores adequados à nossa realidade escolar. Essa abordagem segue o
entendimento de que o conteúdo ensinado deve ser relacionado com o dia-a-dia e com vivência
dos educandos. Devem, pois, ter Significado do ponto de vista ausubeliano, pois a compreensão
e a incorporação de novos conhecimentos se dão quando estes conhecimentos se ancoram em
preexistentes na estrutura cognitiva. Sob tais abordagens objetiva-se realizar ações e atividades
didático-pedagógicas para o ensino e aprendizagem das operações aritméticas em turmas do
sexo ano do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SANDRO JOSE DE ABREU
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O uso de softwares livres a fim de despertar o interesse pela Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, Softwares Livres, Matemática,
Resumo: O presente artigo relata a implementação de projeto realizada durante a participação no
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, promovido pela Secretaria de Estado da
Educação do Paraná. O trabalho tem como objetivo principal despertar o interesse do educando
pelos conteúdos da disciplina de Matemática, pelo uso dos softwares livres JClic e Tux Math.
Foram aplicadas 14 atividades, em 32 horas aula, divididas em duas unidades didáticas. A
implementação ocorreu no ano de 2015, na cidade de Guarapuava-PR, com 35 alunos do sexto
ano C do Colégio Estadual Padre Chagas - EFM.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SANDRO JOSE DE ABREU
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso de softwares livres a fim de despertar o interesse pela Matemática
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação, Softwares Livres, Matemática,
Resumo: As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) fazem parte de uma importante
mudança na educação, nos levando a fazer uso dos diversos recursos que já fazem parte do
cotidiano do nosso aluno como os laboratórios de informática Paraná Digital e Proinfo. O objetivo
principal deste trabalho é despertar o interesse do educando pelos conteúdos da disciplina de
matemática pelo uso dos softwares livres JClic e Tux Math no sexto ano do Colégio Estadual
Padre Chagas. Pretende-se incentivar o uso do laboratório de informática e diferentes
tecnologias, de modo que essas ferramentas possam servir de auxílio ao ensino. Estas serão
motivadoras na produção de conhecimentos dentro e fora da sala de aula, a fim de diminuir o
fracasso escolar e mudar a concepção a respeito do ensino da matemática, bem como trabalhar
com conteúdos do primeiro semestre do sexto ano da disciplina de Matemática e usar softwares
livres existentes nos laboratórios das escolas estaduais. Diante disso, justifica-se o título deste
projeto, "O uso de softwares livres a fim de despertar o interesse pela Matemática", onde foram
elaboradas atividades fazendo uso de softwares livres, tendo em vista as dificuldades e
desinteresse do aluno em sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SARA JANE JEAN DOMINGOS AL-GHADBAN
Orientador: Antonio Carlos Mastine - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: JOGOS: COMO ESTRATÉGIA DE REVISÃO DAS OPERAÇÕES NO ENSINO MÉDIO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
Palavras-chave: Matemática, jogos, revisão, operações,
Resumo: O presente artigo apresenta o relato de experiências realizada numa turma de 1º ano
do Ensino Médio no Colégio Estadual Cristóvão Colombo - Ensino Médio, Normal e Profissional.
Várias ferramentas metodológicas podem ser utilizadas no Ensino de Matemática, entre as quais
se destacam os jogos. Estudos revelam que a utilização dos jogos em sala de aula contribui para
o aprendizado dos alunos. Este trabalho foi desenvolvido com a intenção de relacionar os jogos
lúdicos e o uso das tecnologias. O trabalho foi desenvolvido a partir da implementação da
Unidade Didática JOGOS: COMO ESTRATÉGIA DE REVISÃO DAS OPERAÇÕES NO ENSINO
MÉDIO. Através dos jogos os alunos são desafiados a encontrar diferentes caminhos para
chegarem aos resultados, permitindo que experimente, visualize e interaja com os conceitos
através dos jogos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SARA JANE JEAN DOMINGOS AL-GHADBAN
Orientador: Antonio Carlos Mastine - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: JOGOS: COMO ESTRATÉGIA DE REVISÃO DAS OPERAÇÕES NO ENSINO MÉDIO
Tema: TENDENCIAS METODOLOGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMATICA
Palavras-chave: Matemática, jogos, revisão, operações,
Resumo: A presente Proposta de Intervenção Pedagógica, será implementada no Colégio
Estadual Cristovão Colombo - EnsinoMédio e Profissional, sendo aplicada com os alunos do 1º
nsino Médio, como uma proposta de revisão das operações básicas de matemática através do
uso de jogos como metodologia de ensino, com intuito de investigar se com uma metodologia
diferenciada é possível tornar as aulas de matemática agradáveis e atrativas para os alunos. Para
o desenvolvimento do projeto serão utilizados jogos confeccionados pelos alunos e a maior parte
com a utilização de recursos tecnológicos como computadores e internet. Após a realização de
diversas atividades de implementação da presente proposta, será realizada uma análise
minuciosa dos resultados obtidos e das experiências vivenciadas, finalizando com uma produção
textual, com apoio da Professora da disciplina de Língua Portuguesa, fazendo a relação
interdisciplinar com essa disciplina.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SAULO DINIZ
Orientador: Jean Sebastian Toillier - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Uso da lousa digital no estudo da função de 2º grau
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Lousa digital, Função quadrática, Interação,
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um projeto aplicado aos professores em um
Estabelecimento de Ensino da Cidade de Cascavel, Centro Educacional de Educação Básica para
Jovens e Adultos (CEEBJA) Professora Joaquina Matos Branco, Estado do Paraná,
acompanhado das contribuições desses professores e a síntese das participações do Grupo de
Trabalho em Rede (GTR) 2014, utilizando como plano de estudo o "Uso da Lousa Digital no
Estudo da Função de 2º Grau". O objetivo estabelecido foi o aprofundamento do uso das
tecnologias no Ensino e suas contribuições para a aprendizagem dos alunos, investindo na
prática pedagógica, através de uma ferramenta motivadora e um conteúdo bastante questionado
pelos alunos, devido à sua aplicabilidade em situações cotidianas. Buscou-se apresentar
situações de abordagem do conteúdo que fossem instigantes aos alunos e ao mesmo tempo
desafiadoras, utilizando ferramentas da lousa digital que permitissem uma maior interação entre
os alunos e o conteúdo. As contribuições dos professores foram utilizadas como um feedback, de
como as atividades seriam interpretadas pelos alunos e suas possíveis reações. Outra parte muito
interessante foram as contribuições dos professores participantes do GTR, que puderam
aperfeiçoar ainda mais as atividades apresentadas. Dessa forma produzimos este artigo, segundo
as leituras citadas nas referências e na experiência docente de sala de aula, buscando apresentar
práticas que auxiliem o trabalho do professor em sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SAULO DINIZ
Orientador: Jean Sebastian Toillier - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O uso da lousa digital no estudo da função de 2º grau
Tema: isas em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Lousa Digital Interativa, Função Quadrática,
Resumo: O objetivo deste trabalho é ofertar um curso para os professores, utilizando a lousa
digital e abordando o conteúdo funções de 2º grau, discutindo o uso da tecnologia como
ferramenta pedagógica na superação dos desafios educacionais e apresentando ao aluno, sujeito
principal da construção de seu conhecimento, uma possibilidade de aprendizagem significativa e
contextualizada. O uso da lousa digital, se apresenta como uma ferramenta importantíssima por
propiciar um ambiente interativo entre os componentes do processo de ensino e de
aprendizagem, professor - conteúdo - aluno, não afastando o uso da escrita manual e ainda
acrescentado o uso de outras tecnologias. Apresentaremos algumas atividades que servirão de
base para que os professores possam preparar suas aulas e conhecer detalhadamente o software
gerenciador da lousa digital.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIDNEI BORTOLUZZI
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Práticas socioculturais na Educação do Campo no ensino da matemática: Uma
perspectiva Etnomatemática.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Etnomatemática, Produção de alimentos, Sujeitos do campo
Resumo: Este artigo apresenta resultados da intervenção pedagógica, desenvolvida por meio do
estudo da Etnomatemática para articular os conhecimentos com as práticas socioculturais dos
povos do campo com o objetivo de demonstrar para os sujeitos do campo que o conhecimento
matemático esta relacionado com a realidade em que estes estão inseridos, bem como, àqueles
fornecidos pelo conteúdo disciplinar. Foi implementado no Colégio Estadual Iraci Salete Strozak
C. E. F. M e Formação de docente, no município de Rio Bonito do Iguaçu - Paraná, com alunos do
sétimo ano. Trata-se de uma pesquisa, cuja finalidade é investigar se a aplicação desta
metodologia pode contribuir no processo de ensino aprendizagem, na disciplina de Matemática.
As atividades foram iniciadas com as Grandezas e Medidas, do alqueire, do hectare, da braça,
corda, litro, jarda, pé, polegada, entre outras medidas. Os resultados obtidos através da revisão
de literatura e as atividades desenvolvidas contribuíram para desenvolvimento da consciência e a
reflexão sobre uso da matemática na produção de alimentos, permitindo que os resultados
encontrados firmassem a relação da realidade do camponês com o conteúdo programático para
então se trabalhar o conhecimento científico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIDNEI BORTOLUZZI
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Práticas socioculturais na Educação do Campo no ensino da matemática: Uma
perspectiva Etnomatemática.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Etnomatemática, Educação do Campo, Grandezas e Medidas,
Resumo: Os alunos trazem para a escola vivências e conhecimentos matemáticos presentes em
suas práticas cotidianas e dos grupos aos quais pertencem. Mas percebe-se que o trabalho
desenvolvido nas aulas de Matemática na maioria das vezes está pautado em um ensino livresco
e conteudista, na memorização de fórmulas e repetição de exercícios, descontextualizado das
necessidades e da realidade dos alunos. O distanciamento entre o conteúdo desenvolvido na sala
de aula com as situações do cotidiano faz com o que os educandos não suportem estudar
matemática. Pretendemos associar o conteúdo matemático (grandezas e medidas) com a
produção agrícola, mais especificamente com a produção de hortaliças. Para isto iremos explorar
espaços ao redor da escola como horta, pátio, sala de aula, propriedades do assentamento e
outros. Utilizando-se de entrevistas, pesquisa de preços, instrumentos de medidas, palestras,
materiais impressos e recursos audiovisuais. Desta maneira, elaborou-se um material didático que
está baseado na Etnomatemática e na Educação do Campo com o intuito de contribuir para uma
aprendizagem de conceitos matemáticos mais significativos para este público.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIDNEIA CRISTINA ALVES
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O ENSINO E A APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE PORCENTAGEM POR MEIO DA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Resolução de problemas, Porcentagem, Ensino de Matemática,
Resumo: Este trabalho relata uma experiência pedagógica na qual é utilizada a abordagem da
Resolução de Problemas no ensino do conteúdo de porcentagem. Foi realizada em uma turma
com 28 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Vera Cruz - Ensino
Fundamental, Médio e Profissional, no município de Mandaguari-PR. O objetivo foi favorecer a
aprendizagem dos alunos no conteúdo de porcentagem por meio do ensino baseado na resolução
de problemas, possibilitando uma aprendizagem significativa e proporcionando a capacidade de
compreender e interpretar situações-problema do seu cotidiano e o desenvolvimento desse saber
matemático. Trata-se de uma Produção Didático-pedagógica, produzida no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), que foi implementada no ensino-aprendizagem aos alunos
envolvidos. Desse modo, a experiência pedagógica realizada mostrou que os alunos melhoraram
a capacidade de trabalhar em grupo, compreendendo e interpretando situações-problema,
puderam desenvolver maneiras de como pensar sobre os enunciados e analisar as informações
presentes nos mesmos, bem como desenvolver e discutir diversas formas de resolução para
problemas envolvendo porcentagem, criando diferentes caminhos de resolução.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIDNEIA CRISTINA ALVES
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ensino de porcentagem por meio da resolução de problemas: favorecendo a
compreensão de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental em atividades envolvendo Cesta
Básica
Tema: Tendências Metodológicas em Educação
Palavras-chave: Resolução de problemas, porcentagem, compreensão
Resumo: A escolha deste tema deu se pela importância que tem a resolução de problemas no
ensino de Matemática e as dificuldades que alguns alunos apresentam em relação a
compreensão e interpretação de situações problemas. Assim, elaboramos uma produção didáticopedagógica na modalidade de Unidade Didática. O objetivo foi o de utilizar a resolução de
problemas para favorecer o aprendizado dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental no
conteúdo de porcentagem. Busca-se, assim, possibilitar-lhes uma aprendizagem significativa,
proporcionando a capacidade de compreender e interpretar situações-problema do seu cotidiano
e o desenvolvimento do saber matemático. Para tal, elencamos as seguintes realizações:
Avaliação inicial; Abordagem dos problemas e discussão em grupo; A história da Porcentagem;
Conceito de Porcentagem; Analisando os encartes de lojas; Texto informativo da Cesta Básica;
Pesquisa de impostos cobrados; Resolução de Situações Problemas; Filme com o tema: Cesta
Básica Avaliação Final; Discussão coletiva dos resultados da avaliação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SILVANA BOIKO MARTINS RIBEIRO
Orientador: Jotair Elio Kwiatkowski Junior - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: A ROTAÇÃO DE PASTAGEM COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DE
MATEMÁTICA
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Rotação de Pastagem, Resolução de Problemas
Resumo: O presente projeto que será desenvolvido com o oitavo ano do Ensino Fundamental no
Colégio Estadual José de Anchieta EFNMP, em Santa Maria do Oeste, procurará através da
Modelagem Matemática, que é uma estratégia de aprendizagem seguindo etapas, abordar
situações do cotidiano utilizando-se a estratégia de Rotação de Pastagem nas propriedades rurais
como meio motivador para o ensino de matemática. Esta técnica consiste na permanência de
animais em piquetes por curtos intervalos de tempo. Para o desenvolvimento do trabalho serão
realizadas entrevistas, pesquisas, levando em conta o tamanho dos piquetes, o manuseio,
envolvendo conteúdos matemáticos como unidades de medidas, porcentagem, regra de três,
entre outros. Também serão utilizados instrumentos tecnológicos para facilitar e auxiliar a
resolução de problemas do cotidiano, com o objetivo de enriquecer os conhecimentos
matemáticos dos estudantes.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SILVANA BOIKO MARTINS RIBEIRO
Orientador: Jotair Elio Kwiatkowski Junior - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A ROTAÇÃO DE PASTAGEM COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DE
MATEMÁTICA
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Rotação de Pastagem, Resolução de Problemas
Resumo: O presente projeto que será desenvolvido com o oitavo ano do Ensino Fundamental no
Colégio Estadual José de Anchieta EFNMP, em Santa Maria do Oeste, procurará através da
Modelagem Matemática, que é uma estratégia de aprendizagem seguindo etapas, abordar
situações do cotidiano utilizando-se a estratégia de Rotação de Pastagem nas propriedades rurais
como meio motivador para o ensino de matemática. Esta técnica consiste na permanência de
animais em piquetes por curtos intervalos de tempo. Para o desenvolvimento do trabalho serão
realizadas entrevistas, pesquisas, levando em conta o tamanho dos piquetes, o manuseio,
envolvendo conteúdos matemáticos como unidades de medidas, porcentagem, regra de três,
entre outros. Também serão utilizados instrumentos tecnológicos para facilitar e auxiliar a
resolução de problemas do cotidiano, com o objetivo de enriquecer os conhecimentos
matemáticos dos estudantes.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SILVANA BONATTO
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Educação Matemática e Educação Fiscal: Uma Experiêcia
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: tributos, educação fiscal, resolução de problemas
Resumo: Este artigo possui como objetivo apresentar os resultados obtidos durante a
implementação da Produção Didático-Pedagógica com o apoio do Grupo de Trabalho em Rede
(GTR), que está vinculado ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria
Estadual da Educação do Paraná (SEED), em parceria com a Universidade Estadual de Londrina
(UEL). A Educação fiscal é o tema deste trabalho. Com a intenção de promover o efetivo exercício
da cidadania, realizou-se estudos na disciplina de Matemática no que diz respeito ao valor social
do tributo e também no que tange à conscientização sobre seus direitos e deveres. O assunto foi
abordado por meio da Resolução de Problemas junto aos alunos do 9° ano do Colégio Estadual
Barão do Rio Branco - Ensino Fundamental e Médio, do período vespertino. Os resultados
mostraram a relevância e a necessidade de tratarmos do assunto na escola a fim de cumprirmos
o dever que ela possui na formação de pessoas frente às diversidades que a vida em sociedade
possui e como a Matemática pode contribuir para isto.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SILVANA BONATTO
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Contribuições da Matemática para a Educação Fiscal na Escola
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: tributos, cidadania, educação fiscal, resolução de problemas
Resumo: Preocupados com a constatação de que os alunos de nossa escola possuem um
distanciamento em relação às questões públicas e as questões que envolvem os impostos, surgiu
a necessidade de trabalharmos com o tema Educação Fiscal. Partimos de uma ação principal que
é o de promover a Educação Fiscal para o efetivo exercício da cidadania, por intermédio da
disciplina de Matemática. Definimos algumas metas, que contou em primeiro lugar com o estudo
da literatura que cercam os conceitos de Cidadania, Constituições do Brasil, Educação Fiscal,
Tributos, Resolução de Problemas e Contrato Didático. Em seguida produzimos dez tarefas para
serem desenvolvidas com os alunos por intermédio da metodologia da Resolução de Problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SILVANO CAIRES SILVA
Orientador: Rosangela Villwock - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA CIENTÍFICA NO ENSINO DE JUROS COMPOSTOS
NO ENSINO MÉDIO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tecnologias da Comunicação e Informação, Recursos Tecnológicos, Práticas
Pedagógicas
Resumo: Considerando que calculadoras, computadores e outros elementos tecnológicos estão
cada vez mais presentes nas atividades da população, este artigo propôs a utilização da
Calculadora Científica enquanto recurso tecnológico no ensino de Juros Compostos na 3ª série do
Ensino Médio. A calculadora, considerada um recurso útil para verificação de resultados e
correção de erros, torna-se um valioso instrumento de auto avaliação, favorece a busca e
percepção de regularidades matemáticas bem como contribui no desenvolvimento de caminhos
de resolução de situações problema. Com relação ao conteúdo de Juros Compostos, muitos
alunos desistem das resoluções das atividades propostas devido às dificuldades que encontram
nos cálculos envolvendo conceitos de potenciação, radiciação e logaritmos. Acredita-se que a
calculadora pode ser um diferencial no que se refere à agilidade e ganho de tempo nestes
cálculos. Assim, o objetivo desta proposta metodológica foi propiciar práticas pedagógicas que,
mediadas pelas tecnologias da comunicação e informação, facilitassem o processo de ensino de
Juros Compostos. As atividades realizadas envolveram cálculos básicos cuja resolução ocorreu
por meio da utilização da Calculadora Científica, visando sua apresentação como recurso
tecnológico, promovendo a inclusão desta mídia tecnológica, mostrando sua agilidade em
cálculos morosos. Buscou-se através das atividades propostas uma aprendizagem significativa
para o conteúdo de Juros compostos, contextualizando o conteúdo por meio de resolução de
problemas e realizando experimentações por meio da investigação matemática. A Metodologia
utilizada propiciou uma melhora considerável nos quesitos motivação e aprendizagem, uma vez
que os discentes apoderaram-se de mais tempo para dedicar-se ao raciocínio exigido na
resolução das atividades.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SILVANO CAIRES SILVA
Orientador: Rosangela Villwock - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA CIENTÍFICA NO ENSINO DE JUROS COMPOSTOS
NO ENSINO MÉDIO
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tecnologias da comunicação e informação, Juros compostos, Calculadora
Científica,
Resumo: Considerando que calculadoras e computadores estão cada vez mais presentes nas
diferentes atividades da população, esta Unidade Didática propõe a utilização da calculadora
científica enquanto recurso tecnológico no ensino de Juros Compostos na 3ª série do Ensino
Médio. A calculadora pode ser considerada como um recurso útil para verificação de resultados e
correção de erros, tornando-se um valioso instrumento de auto avaliação, favorecendo a busca e
percepção de regularidades matemáticas bem como contribuir no desenvolvimento de caminhos
de resolução de situações problema. No conteúdo de juros compostos muitos alunos desistem
das resoluções das atividades propostas devido às dificuldades que encontram, principalmente
nos cálculos envolvendo conceitos de potenciação, radiciação e logaritmos, e acredita-se que a
calculadora pode ser um diferencial no que se refere à agilidade e ganho de tempo nestes
cálculos considerados "enfadonhos". Assim o objetivo desta Unidade Didática é desenvolver
práticas pedagógicas que, mediadas pelas tecnologias da comunicação e informação, facilitem o
processo de ensino de Juros Compostos. Serão realizadas atividades envolvendo cálculos
básicos cuja resolução ocorra por meio da utilização da Calculadora Científica, visando sua
apresentação como recurso tecnológico, além de incentivar a interação dos alunos com esta
ferramenta facilitadora no ensino de conceitos matemáticos, promovendo a inclusão desta mídia
tecnológica, mostrando sua agilidade em cálculos morosos. Além disso, buscar-se-á através das
atividades propostas uma aprendizagem significativa para o conteúdo de Juros compostos,
contextualizando o conteúdo por meio de resolução de problemas e realizando experimentações
por meio da investigação matemática. Por fim, pretende-se avaliar a eficiência da Metodologia
proposta nos quesitos aprendizagem e motivação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SILVERIA ROLIN BARBOSA
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: LETRAMENTO EM MATEMÁTICA NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM
Tema: PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ESCOLA
Palavras-chave: Ensino da Matemática, Leitura, Interpretação e Compreensão de Textos,
Dificuldades de Aprendizagem, Transição dos alunos do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental
Resumo: O presente artigo relata os resultados de uma intervenção pedagógica realizada
mediante o Projeto de Desenvolvimento educacional - PDE que teve como objetivo propor novas
práticas metodológicas de ensino e aprendizagem da Matemática, para despertar o interesse do
estudante em aprender, propiciando a superação das dificuldades de compreensão de conceitos
básicos, da capacidade de ler e compreender os símbolos e as relações matemáticas, mediante a
oferta de atividades que favorecessem a participação efetiva dos alunos em sala de aula,
oportunizando meios para que possam realizar a leitura e a interpretação de textos relacionados à
Matemática. O propósito desta intervenção justifica-se pela constatação de defasagem

significativa de conteúdos básicos que acompanha os alunos na transição do 5º para o 6º ano do
Ensino Fundamental. Essas lacunas podem ser comprovadas por meio de depoimentos de
professores que atuam nos 6ºs anos do Ensino Fundamental. Diante dessa realidade, o professor
encontra dificuldades para ensinar os conteúdos curriculares referentes aos conhecimentos
matemáticos previstos para este ano do Ensino Fundamental. Consideramos então, a
possibilidade de que a otimização da capacidade do educando em relação à leitura, à
interpretação e compreensão de textos relacionados à disciplina de Matemática, poderia
promover um avanço significativo na aprendizagem, o que foi confirmado com a implementação
do projeto.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SILVERIA ROLIN BARBOSA
Orientador: Clelia Maria Ignatius Nogueira - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: LETRAMENTO EM MATEMÁTICA NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM
Tema: PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E ESCOLA
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Leitura e Interpretação de Textos, Dificuldades de
Aprendizagem , Transição dos alunos do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental
Resumo: É possível observar uma defasagem significativa dos conteúdos básicos trazidos pelos
alunos oriundos do 5º ano do Ensino Fundamental que se constituem em pré-requisitos
necessários para que os mesmos acompanhem o 6º ano. Tais lacunas podem ser comprovadas
por meio de depoimentos dos professores que desenvolvem seu trabalho no 6º ano. Dessa forma,
o docente encontra dificuldades para ensinar os conteúdos propostos acerca dos respectivos
conhecimentos matemáticos. Este Projeto de Intervenção Pedagógica tem como foco otimizar a
capacidade do educando em ler e interpretar textos relacionados à disciplina de Matemática.
Espera-se promover um avanço significativo na aprendizagem bem como motivar o aluno na
busca pelo conhecimento, consequentemente, promovendo a participação efetiva em sala de
aula. Ainda, pode-se prever que o aluno alfabetizado e letrado, apresenta grande possibilidade
em permanecer na escola, dando prosseguimento aos seus estudos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SILVIA MARIA MEDINA
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: UMA QUESTÃO DE VALORES: A Educação Financeira no Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Resolução de Problema, Educação Financeira,
Porcentagem,
Resumo: Os problemas em relação ao consumo desenfreado são constantes na sociedade, em
momentos críticos como o que vivemos, são discutidas formas e maneiras de contornar o
problema. Por outro lado, qualquer medida tomada será paliativa tentando solucionar de forma
imediata, enquanto a prevenção não está entre as prioridades. Seguindo esta problemática,
consideramos que o trabalho de conscientização em relação a Educação Financeira é o melhor
para o futuro. Assim o presente trabalho tem como objetivo principal, possibilitar aos alunos
conhecimentos básicos de matemática financeira e a sua relação com o cotidiano através da

tendência metodológica de Resolução de Problemas, dando condição de serem sujeitos de sua
própria aprendizagem, visando a formação de um cidadão crítico e consciente em relação a
escolhas futuras. Para tanto, o trabalho foi elaborado em várias etapas como: Projeto de
intervenção pedagógica na escola; Produção Didático-pedagógica, Grupo de Trabalho em Rede GTR e a implementação do projeto na escola. A escolha dos sujeitos da pesquisa para
implementação foram os alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual do Campo
Joaquim Marques de Souza - EFM. A metodologia de pesquisa é do tipo qualitativa e
procedimentos técnicos o estudo de caso, devido a necessidade da aplicação do projeto de
intervenção na escola. Após todas as etapas implementadas, conclui-se os alunos
compreenderam os conceitos da Matemática Financeira, que poderão aplicá-los em situações
contextualizadas, puderam entendê-la como parte importante em suas vidas, para que no futuro
possam ser cidadãos conscientes menos consumistas e inconsequentes.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SILVIA MARIA MEDINA
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: UMA QUESTÃO DE VALORES: A Educação Financeira no Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Ensino de Matemática , Resolução de Problema , Educação Financeira ,
Porcentagem ,
Resumo: Esta intervenção pedagógica utilizar-se-á como metodologia de trabalho a Resolução
de Problemas , por ser uma excelente ferramenta de ensino e aprendizagem de conteúdos de
Matemática . A proposta didática segue algumas etapas , são elas : Compreensão dos conceitos
matemáticos ; envolvimento dos sujeitos da proposta na construção de novos conhecimentos ;
Envolvimento da família ; Trabalho de campos ; visitas em mercados ; Compartilhar saberes ,
exposição de todo o processo e das atividades desenvolvidas , bem como os resultados a todos
os familiares e a comunidade escolar . Acredita-se que com este trabalho , os alunos possam se
interessar e gostar da Matemática Financeira de modo que os mesmos percebam a sua
importância e a utilize em seu cotidiano .

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIMONE CRISTINA AZEREDO RIBAS
Orientador: Gabriele Granada Veleda - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Artigo
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: Desenvolvendo a autonomia do saber a partir do tema vida
saudável
Tema: Tendências metodológicas
Palavras-chave: Modelagem Matemática, aprendizagem, vida saudável
Resumo: Este 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 2014, as atividades de Modelagem Matemática foram aplicadas no decorrer das
aulas regulares do 6° Ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Casimiro de Abreu de
Porto Vitória, PR, no ano de 2015. Tais atividades estavam organizadas em quatro partes que

permitiram um bom desenvolvimento em sala de aula. A utilização da Modelagem Matemática
como metodologia de ensino provocou grande interesse por parte da maioria dos alunos, assim
como maior desempenho e significativas melhoras na aprendizagem dos mesmos. Além disso,
com o uso da Modelagem Matemática os alunos têm a possibilidade de interagir no meio em que
vivem, pois, a partir dos trabalhos realizados e do conhecimento adquirido, vimos que estes
podem tomar decisões com maior autonomia propiciando mudanças na sua realidade.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIMONE CRISTINA AZEREDO RIBAS
Orientador: Gabriele Granada Veleda - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de
União d
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: DESENVOLVENDO A AUTONOMIA DO SABER A PARTIR
DO TEMA VIDA SAUDÁVEL
Tema: Tendências Metodológicas
Palavras-chave: Matemática, Modelagem Matemática, receitas saudáveis
Resumo: Percebe-se na sociedade atual que a Matemática desempenha papel importante no
desenvolvimento cultural do indivíduo, uma vez que está intimamente ligada a inúmeras situações
do seu cotidiano. Porém a maneira como ela tem sido ensinada em nossas escolas tem
contribuído pouco para o aprendizado do aluno. Diante de inúmeras dificuldades e desafios
encontrados durante o ensino de Matemática vemos a necessidade da introdução de uma
metodologia que venha ao encontro dos anseios dos educandos e do tipo de cidadão que
queremos formar para a sociedade.Com a utilização da Modelagem Matemática os alunos têm a
oportunidade de se envolver, de interagir nos seus grupos, tendo a possibilidade de dialogar com
a matemática e tomar decisões certas nas situações com as quais se depara. A presente
produção didática tem por objetivo possibilitar aos alunos a utilização de conceitos matemáticos
para compreender e estudar uma situação da realidade. Tal situação está relacionada com o tema
vida saudável. Com o desenvolvimento deste trabalho esperamos contribuir para a melhora das
práticas de ensino e suas implicações na aprendizagem do aluno.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIRLEI MIGUEL
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DA ÁLGEBRA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Atividades lúdicas, metodologia, ensino, aprendizagem,
Resumo: O artigo apresenta resultados da unidade didática, desenvolvida e aplicada durante o
Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE-2014/2015 a uma turma
do 8° ano do Colégio Estadual Castro Alves no município de Enéas Marques Pr. O tema
investigado refere-se aos jogos e as atividades lúdicas no ensino da álgebra. Os objetivos
pretendidos foram os de ressaltar a importância da álgebra para o ensino/aprendizagem por meio
de jogos e atividades lúdicas; oportunizar conhecimentos sobre o ensino/aprendizagem da
álgebra utilizando-se de recursos centrados na dimensão lúdica; reconhecer a álgebra como
integrante do nosso cotidiano; verificar o que as teorias discorrem sobre as dificuldades dos

alunos em abstrair o conteúdo; levantar sugestões de atividades lúdicas que favoreçam o
processo do ensino e da aprendizagem. A metodologia proposta é de um ensino voltado para a
ludicidade, visando superar as dificuldades de aprendizagens dos conceitos matemáticos
encontradas no ensino da álgebra nas séries finais do ensino fundamental. O professor
ministrando suas práticas por meio dos jogos e das atividades lúdicas oportuniza aos alunos uma
aprendizagem motivadora, instigante no qual os educandos aprendem os conteúdos matemáticos
ao mesmo tempo em que se divertem socializando-se com os colegas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIRLEI MIGUEL
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DA ÁLGEBRA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Origem da álgebra, atividades lúdicas, educação matemática,
Resumo: O objetivo deste projeto que tem como tema central "Jogos e atividades lúdicas no
ensino da álgebra". Pretende-se trabalhar com alunos de 8º ano do ensino fundamental atividades
na forma concreta sobre os conteúdos estudados em álgebra, como valor numérico, operações
com monômios e polinômios. Evidencia-se que uma das causas das dificuldades de
aprendizagem dos conceitos algébricos é a memorização da simbologia nas aulas de matemática.
Isso porque os professores sentem-se impotentes e não conseguem ministrar aulas com
atividades que aguçam a vontade dos alunos a aprender esse conceito. O ensino da álgebra é um
conteúdo matemático importante, mas que encontra resistência por parte dos alunos para a sua
aprendizagem eficaz. Pensando nessa resistência e dificuldade, sentiu-se a necessidade de
ensinar a álgebra através de jogos e brincadeiras, fazendo com que o e aluno compreenda o jogo
e faça uma ligação com o conteúdo estudado. É papel da escola e dos professores fazer com que
os alunos aprendam e saibam utilizar a álgebra no seu cotidiano, reconhecendo seu valor e
percebendo sua importância.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIRLEI TERESINHA MAYER
Orientador: Jose Trobia - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Jogo Crédito Rura: uma forma de buscar significância nos conceitos matemáticos.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Jogo Pedagógico - Raciocínio Lógico - Matemática,
Resumo: O uso de jogos didáticos no ensino de matemática configura-se como uma estratégia
metodológica que possibilita a contextualização e significação dos conteúdos para a vida dos
educandos. Logo, a proposta deste de estudo está pautada na realização da releitura do jogo
"banco imobiliário" adaptando a realidade dos educandos, permitindo aos sujeitos vivenciarem as
noções matemáticas contidas na ação do jogo e relacionar os conceitos aprendidos na disciplina
de matemática. A metodologia empregada na construção do jogo contará com adaptações no
tabuleiro, estratégias de jogada, uso de unidades de pesos/medidas utilizados na área rural,
conhecimentos do sistema monetário, buscando estabelecer uma relação entre a prática
vivenciada pelo educando e os conhecimentos matemáticos utilizados na vida diária. Neste

contexto a confecção do "Jogo Crédito Rural", permitirá desenvolver por meio lúdico o
aprimoramento de conceitos matemáticos, tornando a aprendizagem contextualizada, exploratória
e utilizável em situações cotidianas vividas pelos educandos, consequentemente mudando a
rotina da sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIRLEI TERESINHA MAYER
Orientador: Jose Trobia - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogo Crédito Rural: uma forma de buscar significância nos conceitos matemáticos.
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Jogo Pedagógico - Raciocínio Lógico - Matemática,
Resumo: O uso de jogos didáticos no ensino de matemática configura-se como uma estratégia
metodológica que possibilita a contextualização e significação dos conteúdos para a vida dos
educandos. Logo, a proposta deste de estudo está pautada na realização da releitura do jogo
"banco imobiliário" adaptando a realidade dos educandos, permitindo aos sujeitos vivenciarem as
noções matemáticas contidas na ação do jogo e relacionar os conceitos aprendidos na disciplina
de matemática. A metodologia empregada na construção do jogo contará com adaptações no
tabuleiro, estratégias de jogada, uso de unidades de pesos/medidas utilizados na área rural,
conhecimentos do sistema monetário, buscando estabelecer uma relação entre a prática
vivenciada pelo educando e os conhecimentos matemáticos utilizados na vida diária. Neste
contexto a confecção do "Jogo Crédito Rural", permitirá desenvolver por meio lúdico o
aprimoramento de conceitos matemáticos, tornando a aprendizagem contextualizada, exploratória
e utilizável em situações cotidianas vividas pelos educandos, consequentemente mudando a
rotina da sala de aula.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIRLEI VIEIRA DOS SANTOS
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: TRABALHANDO CONCEITOS DE TRIGONOMETRIA POR MEIO DA HISTÓRIA DA
MATEMÁTICA E DE MÍDIAS TECNOLÓGICAS
Tema: Tendências Metodológicas do Ensino da Matemática.
Palavras-chave: Trigonometria, História da Matemática, Mídias Tecnológicas,
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da implementação do projeto e de uma
unidade didática desenvolvidos durante o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2014/2015. Tal programa faz parte do processo de formação continuada ofertado pela Secretaria
Estadual de Educação do Paraná. A unidade didática aplicada no 2º ano do Ensino Médio do
Colégio Estadual Humberto de Campos do município de Atalaia, destinou-se à inserção da
História e de Mídias Tecnológicas como estratégias metodológicas que favoreçam os processos
de ensino e de aprendizagem de conceitos em Trigonometria. As estratégias utilizadas nas
atividades implementadas basearam-se na abordagem de aspectos históricos relevantes ao
estudo da Trigonometria, na utilização do Software de geometria dinâmica Geogebra, aulas
práticas e confecção de materiais didáticos. Buscou-se articular tais metodologias na intenção de
auxiliar o estudo da Trigonometria, oferecendo condições para que os alunos compreendessem o

processo de criação/desenvolvimento dos conceitos de trigonometria, para que considerassem a
Matemática e a Trigonometria como instrumentos de apoio na resolução de problemas práticos e
reconhecessem sua aplicabilidade, se apropriando de forma significativa desse conhecimento.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIRLEI VIEIRA DOS SANTOS
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Trabalhando Conceitos de Trigonometria por meio da História da Matemática e de Mídias
Tecnológicas.
Tema: Tendências Metodológicas do Ensino da Matemática.
Palavras-chave: Trigonometria, História da Matemática, Resolução de Problemas de
Trigonometria, Mídias Tecnológicas,
Resumo: Esta Unidade Didática se propõe a elaborar atividades didáticas que abordem a
inserção da História da Matemática no ensino e aprendizagem de conceitos da Trigonometria com
apoio de Mídias Tecnológicas, considerando a necessidade de oferecer uma metodologia mais
apropriada para o desenvolvimento de uma compreensão mais significativa deste tema pelo
estudante. Por meio dessas estratégias, espera-se criar condições para que o aluno se envolva
no processo de construção dos conceitos matemáticos e que se sinta desafiado e motivado à
aprendizagem da Trigonometria.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIRLENE APARECIDA NICOLAU
Orientador: Joao Henrique Lorin - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UMA PROPOSTA DE ENSINO POR MEIO DA
ETNOMATEMÁTICA
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Educação Financeira, Etnomatemática,Consumo
Resumo: O presente material aqui apresentado, sob a forma de Unidade Didática, baseia-se nos
conteúdos da Matemática Financeira e será desenvolvido no Colégio Estadual São Judas Tadeu EFM, no município de Quinta do Sol no ano de 2015, tendo como público alvo alunos do 1º ano
do Ensino Médio. Sua finalidade é promover uma Educação Financeira na perspectiva da
Etnomatemática por meio da resolução de problemas. Essa produção didática propõe relacionar o
conhecimento escolar com o cotidiano do aluno, mostrar ao aluno a importância de se fazer o
orçamento financeiro familiar, onde o aluno terá contato com situações de consumo, tais como:
panfletos distribuídos pelas lojas, compras à vista e à prazo, faturas de energia e de cartão de
crédito, consórcio, financiamento e empréstimo, envolvendo os conteúdos de porcentagem, juros
simples e compostos, a fim de propiciar aos alunos uma possível autonomia em decisões, de
forma crítica e reflexiva. Assim, espera-se que esta produção didática contribua com a educação
financeira dos alunos e de seus familiares e que possam planejar, organizar a vida financeira, e
ter autonomia para a tomada de decisões.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIUMARA FERREIRA
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A Matemática nas Brincadeiras e Jogos indígenas
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Cultura Indígena, Jogos e brincadeiras, Etnomatemática
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos com a implementação de uma
proposta de trabalho que busca contemplar a Lei nº 11.645/08. Esta lei estabelece diretrizes e
bases para a educação nacional sobre a inclusão de conteúdos referentes à história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros. Com foco na utilização de jogos e brincadeiras
indígenas, e traz um tratamento de conteúdos matemáticos com a intenção de proporcionar aos
estudantes o conhecimento e a valorização da cultura dos povos indígenas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SIUMARA FERREIRA
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A Matemática nas Brincadeiras e Jogos indígenas
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade
Palavras-chave: Cultura Indígena, jogos e brincadeiras, etnomatemática, geometria
Resumo: A Lei nº 11.645/08 estabelece diretrizes e bases para a educação nacional para a
inclusão de conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas
brasileiros. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta com atividades que
contemplem a referida lei nas aulas de matemática. Com foco na utilização de jogos e
brincadeiras indígenas, traz um tratamento de conteúdos matemáticos com a intenção de
proporcionar aos estudantes o conhecimento e a valorização da cultura dos povos indígenas
construindo uma proposta que enriqueça o processo ensino-aprendizagem nesse sentido.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SOELY RAIZEL DE MEIRA
Orientador: ARLENI ELISE SELLA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICOS: POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS PARA O
ENSINO DA MATEMÁTICA
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática
Palavras-chave: Palavras-chave: ensino, Aprendizagem, Matemática, Jogos, Metodologia,
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da Implementação Pedagógica na Escola,
como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE. Foi
utilizada uma Produção didático-pedagógica, organizada em planos de aula, desenvolvidos com
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Carlos Argemiro Camargo, em Capitão
Leônidas Marques. O objetivo principal foi a busca de novas metodologias que despertem nos

alunos o interesse pela matemática, promovam sua desmistificação e a aprendizagem dos
conteúdos. Para isso, foi proposto o trabalho com jogos e desafios matemáticos aliados aos
conteúdos. Os alunos tiveram a oportunidade de relembrar conteúdos que já haviam aprendido e
de adquirir novos conhecimentos de forma lúdica, divertida e desafiadora. Foi surpreendente o
envolvimento dos alunos com os jogos e a facilidade que tiveram em aprender conceitos
matemáticos a partir dos mesmos. Os alunos foram avaliados por meio de atividades escritas,
produções de texto e pelas observações da professora no decorrer dos jogos e desafios, que
foram registradas em um diário de bordo. Este trabalho foi analisado e discutido com professores
da Rede Estadual de Ensino, por meio de um Grupo de Trabalho em Rede. A partir deste projeto,
ficou perceptível que os jogos e desafios matemáticos influenciam positivamente a relação dos
alunos com a matemática, estimulam a concentração e a autoconfiança, favorecendo a
aprendizagem e superando o mito de que a matemática é chata e difícil.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SOELY RAIZEL DE MEIRA
Orientador: ARLENI ELISE SELLA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: JOGOS E DESAFIOS MATEMÁTICOS: POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS PARA O
ENSINO DA MATEMÁTICA
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, metodologias, educação matemática,
Resumo: Um dos grandes desafios da educação básica na atualidade é a motivação dos alunos
para os conteúdos de matemática. O presente projeto busca novas metodologias que despertem
nos alunos o interesse pela matemática, promovam sua desmistificação e a aprendizagem dos
conteúdos. Para isso, propõe-se o trabalho com jogos e desafios matemáticos aliados aos
conteúdos, com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Carlos Argemiro Camargo,
em Capitão Leônidas Marques. Como forma de avaliar o trabalho proposto se fará registro em
diário de bordo de todas as atividades desenvolvidas. Além disso, será aplicado um questionário
aos alunos no início e no final da execução do projeto. Os dados obtidos pelos instrumentos
avaliativos serão analisados para a elaboração do artigo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SONIA APARECIDA DAL MORO VOCKES
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: Símbolos Matemáticos: origem, criação e significados
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Símbolo, Matemática, Hstória
Resumo: O presente artigo é a sistematização das atividades desenvolvidas durante a realização
do Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná - PDE, turma 2014/2015, que se
configura como um importante mecanismo para a formação continuada de professores da
Educação Básica, do Estado do Paraná. No trabalho desenvolvido houve a tentativa em conhecer
a origem, a criação e o significado, dos principais símbolos numéricos, geométricos e aritméticos
utilizados na educação matemática básica, e compreender a importância dos mesmos na
atualidade, bem como, identificar as divergências de significados que cada símbolo carrega ao

longo da história. Para tanto, foi enfatizada a própria história da Matemática, buscando entender a
sua origem e o seu desenvolvimento ao longo dos tempos. Por meio desse artigo, pôde-se
apresentar reflexões e também socializar os resultados obtidos na implementação do Projeto de
Intervenção Pedagógica do PDE, aplicado no Colégio Estadual Diamante D"Oeste - Ensino
Fundamental e Médio, localizado no município de Diamante D"Oeste - PR para os alunos do3º
ano do Ensino Médio, bem como, ressaltar o interesse despertado pelos professores que
participaram do Grupo de trabalho em Rede - GTR, pelo tema visto, os quais demonstraram
atitudes positivas em relação à matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SONIA APARECIDA DAL MORO VOCKES
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Símbolos Matemáticos: origem, criação e significados
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Palavras-chave: Símbolo, Matemática, Hstória
Resumo: A presente Unidade Didática, elaborada para o Programa de Desenvolvimento
Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - PDE, pretende mostrar que
estudar a História da Matemática e seus símbolos é compreender o momento socioeconômico,
político, cultural e religioso pelo qual uma determinada sociedade passou. É identificar o como, o
onde, o porquê e para que uma ideia ou símbolo fosse utilizado. Conhecer a origem, a criação e o
significado de alguns dos símbolos numéricos, geométricos e aritméticos utilizados na educação
matemática básica seguramente evidenciará a importância dos mesmos para os dias de hoje.
Além disso, essa Unidade Didática será implementada em um Ambiente Virtual de Aprendizagem
- AVA, aonde serão realizadas leituras, interpretações e registros pelos alunos acerca dos
símbolos ora investigados. Outrossim, serão realizadas pesquisas bibliográficas, seguidos de
fóruns de discussão, para que os estudantes possam ali socializar suas impressões ao grupo
todo.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SONIA APARECIDA DE PAULA PELLEGRINI
Orientador: Talita Secorun dos Santos - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Artigo
Título: Uma sequência didática Matemática como suporte pedagógico para trabalhar os conceitos
de adição e subtração de frações com alunos do 7° ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Adição e Subtração de Frações, Engenharia Didática, Aluno
Resumo: O trabalho a seguir trata da implementação e análise de uma sequência didática de
atividades para o ensino da adição e subtração de frações, desenvolvida na disciplina de
matemática 2015/08, para tal tivemos o auxílio da metodologia da Engenharia Didática, este
procedimento metodológico baseou-se em atividade de pesquisa e análise de materiais que
tratam de frações, sendo resultado da produção didática realizada como requisito parcial do
Programa de Desenvolvimento Educacional. O trabalho foi desenvolvido com trinta alunos do 7°
ano do Ensino Fundamental, cujo o objetivo foi proporcionar um nível maior de compreensão dos

conceitos da adição e subtração de fração, analisar as contribuições que uma sequência didática
que trabalhe este conteúdo pode oferecer para a compreensão e desenvolvimento do processo
de aprendizagem. A metodologia ora proposto é de cunho qualitativo, já que considera a
existência de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Finalmente, constatamos que
a metodologia da Engenharia Didática e as atividades propostas favoreceram a evolução do
conhecimento informal para a formal. Que os alunos resolvem os problemas de forma prática,
aplicando os conceitos da adição e subtração com frações estabelecendo relação com o
significado estudado, construindo o conhecimento de acordo com suas necessidades

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SONIA APARECIDA DE PAULA PELLEGRINI
Orientador: Talita Secorun dos Santos - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Uma sequência didática Matemática como suporte pedagógico para trabalhar os conceitos
de adição e subtração de frações com alunos do 7° ano do Ensino Fundamental
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Adição e Subtração de Frações,Engenharia Didática,Materiais Manipuláveis
Resumo: A presente Unidade Didática Pedagógica tem por objetivo proporcionar um nível maior
de compreensão dos conceitos da adição e subtração de fração, analisar as contribuições que
uma sequência didática que trabalhe esse conteúdo pode oferecer para a compreensão e
desenvolvimento do processo de aprendizagem de alunos do 7°ano do Ensino Fundamental de
escolas públicas. Através de recursos de materiais manipuláveis e utilizando a metodologia da
Engenharia Didática como metodologia de ensino da matemática, e espera- se que a sequência
didática de atividades desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE),
contribua para uma melhoria desta área, possibilitando aos alunos compreender e construir o
conhecimento de acordo com suas necessidades.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SONIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Educação Fiscal como Proposta para o Desenvolvimento da Matemática Financeira
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira, Educação Fiscal, Tibutos, Cidadania
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos durante a implementação da
Produção Didático com o tema Educação Fiscal como Proposta para o Desenvolvimento da
Matemática Financeira. Tendo como metodologia a modelagem matemática, que possibilitou uma
aprendizagem mais significativa e real para os envolvidos. A partir dessa abordagem, o trabalho
de implementação foi direcionado aos alunos do Ensino Médio do Centro Estadual de Educação
Básica para Jovens e Adultos - Cidade Industrial de Curitiba - CEEBJA CIC, do município de
Curitiba, do estado do Paraná. Esta proposta tornou possível, a cada aluno, conhecer os impostos
existentes nas esferas: Municipal, Estadual e Federal, bem como calcular suas alíquotas e definir
quanto se paga de imposto mensalmente.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SONIA CRISTINA TOMAZ VIEIRA
Orientador: Andre Fabiano Steklain Lisboa - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Educação Fiscal como Proposta para o Desenvolvimento da Matemática Financeira
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática Financeira, Educação Fiscal, Tibutos, Cidadania
Resumo: A Matemática, presente desde cedo na vida do cidadão, desempenha um papel
imprescindível no entendimento e desenvolvimento da Educação Fiscal. A Matemática Financeira,
mais especificamente, possui diversas aplicações no atual sistema monetário, econômico e
tributário. Muitas situações estão presentes no cotidiano do cidadão, como alimentação, consumo
de energia e água, combustíveis, financiamentos de casa e carros, realizações de empréstimos,
compras a crediário ou com cartão de crédito, aplicações financeiras, investimentos em bolsas de
valores, entre outras situações. Nosso intuído com o desenvolvimento do projeto é: - Conhecer e
identificar os diversos impostos pagos nas esferas / instâncias municipal, estadual e federal; Calcular os impostos conhecendo que imposto/impostos especificamente incidem em cada
produto estudado, pois sabemos que no Brasil, a carga tributária onera muito os produtos
consumidos pelos cidadãos, como podemos observar nos tickets de mercado, notas fiscais,
faturas de energia,...; - Discutir a administração pública, arrecadação, aplicação consciente e
participativa dos gastos públicos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SONIA GARCIA JUSTO
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Artigo
Título: O Ensino da Matemática Através dos Jogos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Ensino, Aprendizagem
Resumo: Este artigo tem por finalidade relatar os estudos realizados no 9º ano do ensino
fundamental do período noturno do Colégio Estadual Dr. Generoso Marques no município de
Cambará-Pr sobre "o Ensino da Matemática Através dos Jogos" envolvendo o conteúdo: as
equações do 2° Grau, sua história e momentos marcantes visando favorecer a compreensão da
resolução. O objetivo geral do trabalho foi de utilizar os jogos nas aulas de matemática com o
intuito do desenvolvimento da aprendizagem matemática. Dentre os materiais manipuláveis, foi
confeccionado e utilizado o dominó das equações do 2º grau. O material consistia num conjunto
de 40 peças confeccionadas em EVA . O projeto foi desenvolvido no ano de 2015, sendo
envolvidos 30 alunos no total. O uso de jogos implica uma mudança significativa nos processos
de ensino e aprendizagem que permite alterar o modelo tradicional de ensino, que muitas vezes
tem no livro e em exercícios padronizados seu principal recurso didático. Foram aplicados
questionário inicial e final, para diagnosticar os resultados antes e depois da implementação do
projeto. 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: SONIA GARCIA JUSTO
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O Ensino da Matemática Através dos Jogos
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Ensino, Aprendizagem
Resumo: Ao se elaborar esta Unidade Didática, deseja-se que a mesma venha contribuir no
processo ensino aprendizagem da Matemática. Através da aplicação do jogo, o aluno poderá
questionar os modelos utilizados, refletir e construir novos modelos aperfeiçoados bem como
novas regras, utilizando conteúdos matemáticos explorados em sala de aula, tornando dessa
forma a Matemática, uma ciência contextualizada, prática e aplicada, podendo compreender
melhor os conceitos, desenvolver o espírito investigativo e o trabalho em equipe. Pensando-se na
formação de um aluno crítico e participativo, devemos procurar desenvolver recursos que valorize
o raciocínio lógico, a curiosidade para que assim se contribua na construção de conceitos
matemáticos. A utilização do jogo é uma alternativa metodológica, pois oferece ao aluno a
oportunidade de vivenciar situações interessantes e desafiadoras e também um espaço de
interação entre os colegas de sala e professor. O uso de jogos implica uma mudança significativa
nos processos de ensino e aprendizagem que permite alterar o modelo tradicional de ensino, que
muitas vezes tem no livro e em exercícios padronizados seu principal recurso didático. O trabalho
com jogos nas aulas de matemática quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento
de habilidades como observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições,
reflexão, tomada de decisão, argumentação e organização, as quais estão estreitamente
relacionadas ao assim chamando raciocínio lógico.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SUELI APARECIDA BORSARI
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: Resolução de problemas no ensino e na aprendizagem de proporcionalidade
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas
Palavras-chave: Matemática, Resolução de Problemas, Proporcionalidade, Estratégias
Resumo: A partir de uma proposta de trabalho, o objetivo foi favorecer uma aprendizagem
significativa do conteúdo proporcionalidade, por meio da abordagem de resolução de problemas.
Esta atividade foi desenvolvida com alunos do 7º ano, a qual se iniciou com uma sondagem para
identificar as estratégias utilizadas pelos alunos, tendo em vista os conhecimentos anteriormente
adquiridos. Com o desenvolvimento deste trabalho observou-se que os alunos tiveram mais
interesse e melhor desempenho no desenvolvimento das atividades propostas. Quando os alunos
se sentiram motivados e orientados, tiveram a iniciativa de levantar hipóteses, de expor seus
raciocínios e buscaram interpretar as atividades aplicadas. A evolução dos estudantes ficou
evidente quando analisamos a média geral da sondagem inicial que foi de 7,1 pontos, em uma
escala de zero a dez, e da avaliação final que foi de 8,1 pontos. Diante dos resultados obtidos,
pôde-se concluir que os objetivos foram alcançados de forma produtiva.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SUELI APARECIDA BORSARI
Orientador: Marcelo Carlos de Proenca - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Resolução de problemas no ensino e na aprendizagem de proporcionalidade
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas
Palavras-chave: Matemática, Resolução de Problemas, Proporcionalidade, Estratégias
Resumo: Com essa unidade didática busca-se favorecer, por meio de um trabalho na abordagem
da resolução de problemas, a aprendizagem significativa do conteúdo de proporcionalidade, tendo
como foco a abordagem de estratégias de resolução de problemas. Pretende-se desenvolver uma
Unidade Didática que será iniciada com uma prova envolvendo dois problemas de
proporcionalidade, para identificar as diferentes estratégias apresentadas pelos alunos na
resolução destes problemas, tendo em vista seus conhecimentos prévios. Pensando nas
necessidades dos alunos e de suas experiências adquiridas fora e dentro da escola, buscaremos
identificar e descrever diferentes estratégias utilizadas na resolução de problemas envolvendo
proporcionalidade. Com o desenvolvimento dessa Unidade Didática, espera-se que os alunos
tenham mais interesse empenhando-se na resolução de situações problemas, favorecendo assim
a aprendizagem da Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SUELI TRENTINI
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A Função Polinomial do 2º Grau por meio da Resolução de Problemas com auxílio do uso
do software Geogebra
Tema: Tendência Metodológica em Educação
Palavras-chave: Funções, Resolução de Problemas, Software Geogebra
Resumo: Este artigo descreve experiências com alunos do 1º ano do Ensino Médio, trazendo
uma proposta diferenciada para trabalhar a Função Polinomial do 2º Grau utilizando uma das
Tendências Metodológicas da Educação Matemática: a Resolução de Problemas, que conduz o
aluno a buscar o conhecimento matemático estimulando-o a participar do fazer matemático,
contribuindo assim para melhorar o efeito do aprendizado deste conteúdo. Ao lado disto,
considera a perspectiva de que o uso das mídias tecnológicas no ensino de matemática insere
novas formas de instruir e aprender, diversificando o processo de produção de conhecimento.
Neste contexto, o Software Geogebra é uma alternativa de baixo custo e fácil assimilação, com o
qual os alunos fazem representações gráficas e aplicações da Função Polinomial do 2º Grau,
entre outras.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SUELI TRENTINI
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A Função Polinomial do 2º Grau por meio da Resolução de Problemas com auxílio do uso
do software Geogebra
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática
Palavras-chave: Funções, Resolução de Problemas, Software Geogebra
Resumo: Esta Unidade Didática, destinada a alunos do 1º ano do Ensino Médio, apresenta uma
proposta para trabalhar a Função Polinomial do 2º Grau utilizando uma das Tendências
Metodológicas da Educação Matemática: a Resolução de Problemas, que conduz ao aluno a
buscar o conhecimento matemático estimulando-o a participar do fazer matemático, contribuindo
assim para melhorar o efeito do aprendizado deste conteúdo. Propomos também o uso das
mídias tecnológicas o qual insere diversas formas de instruir e aprender, diversificando o processo
de produção de conhecimento. Neste contexto, o Software Geogebra é uma alternativa de baixo
custo e fácil assimilação, com o qual os alunos fazem representações gráficas e aplicações da
Função Polinomial do 2º Grau, entre outras.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SUELY ROSELY LEILA DA SILVA MADEIRA
Orientador: Marcia Maioli - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS PARA O ENSINO OU
APRENDIZAGEM DA ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO.
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola.
Palavras-chave: Campo Aditivo, Matemática no Ensino Fundamental, Operações Matemáticas,
Teoria dos Campos Conceituais,
Resumo: O objetivo desta pesquisa é discutir possíveis avanços ou contribuições gerados pelo
desenvolvimento de uma sequência de atividades (Unidade Didática), elaboradas com base na
Teoria dos Campos Conceituais, especificamente no que se refere ao campo conceitual aditivo. A
investigação teve como objetos de análise um pré-teste realizado com uma turma do 8º ano do
Ensino Fundamental antes do desenvolvimento da sequência, e um pós-teste realizado após seu
desenvolvimento. Os resultados levantados na presente pesquisa apontam avanços significativos
no processo ensino e aprendizagem.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SUELY ROSELY LEILA DA SILVA MADEIRA
Orientador: Marcia Maioli - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Atividades que contribuem para a construção do conceito das operações matemáticas
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Campo aditivo, Educação, Ensino Fundamental, Matemática, Operações
fundamentais
Resumo: Na fase inicial deste trabalho busca-se estudar a Teoria dos Campos Conceituais para
compreender como são construídos os conceitos matemáticos relativos às operações do Campo
Aditivo. Na próxima fase, elabora-se uma sequência de atividades contemplando situações de
composição, transformação, comparação e problemas mistos. Tais situações terão como pano de
fundo as atividades de uma lavanderia industrial que será visitada pelos alunos participantes da
implementação da Unidade Didática. As atividades serão desenvolvidas com alunos entre o 6º e
9º ano do Ensino Fundamental II.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SYRLENE TEREZINHA LUZ MARTINS
Orientador: LUCIMARY AFONSO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Artigo
Título: Jogos - recurso didático para tornar o ensino da Matemática mais atraente e prazeroso
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos, números inteiros, resolução de problemas,
Resumo: Este artigo tem como finalidade apresentar o processo e os resultados da aplicação do
projeto de implementação do PDE "Jogos - recurso didático para tornar o ensino da Matemática
mais atraente e prazeroso." A minha escolha por este projeto, foi a minha experiência em sala de
aula em virtude da dificuldade que os alunos encontram em trabalhar com números inteiros e a
capacidade de abstração envolvendo os sinais dos números. A implementação visava que o aluno
pudesse utilizar os jogos e a resolução de problemas para sair da mesmice das aulas dialogadas
e participasse, interagindo com os colegas na execução dos materiais para os jogos. Com a
aplicação dos jogos, buscaram-se novas metodologias para despertar nos alunos maior interesse
e prazer pela Matemática, considerada por muitos como vilã das disciplinas. Com isso,
proporcionou uma forma diferenciada de contribuir com a sua aprendizagem envolvendo números
inteiros.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: SYRLENE TEREZINHA LUZ MARTINS
Orientador: LUCIMARY AFONSO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Parana
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos: recurso didático para tornar o estudo da matemática mais atraente e prazerosa.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Números inteiros, Resolução de Problemas, Jogos matemáticos,
Resumo: São constantes as preocupações voltadas às dificuldades que os alunos apresentam
em relação ao estudo da matemática, assim, este projeto visa contribuir, na busca de estratégias
diferenciadas, dentre elas a resolução de problemas e os jogos que apresentam um trajeto
metodológico para a realização do processo de ensino e aprendizagem das operações com
números inteiros. Neste contexto é importante e necessário criar mecanismos que trabalhem a
construção do conhecimento através de atividades que despertem nos alunos motivação e
interesse, possibilitando uma interação entre professor-aluno e saber matemático, com o objetivo
de aliar os conceitos matemáticos com as suas significações. Este trabalho com material
manipulável, além de apresentar o conteúdo de forma contextualizada, transforma a
aprendizagem da matemática em uma atividade mais prazerosa. Dessa forma no sentido de
atender as necessidades dos alunos, propomos a aplicação de atividades lúdicas, como Caracol
Maluco, Matix e Dominó com os Números Inteiros, favorecendo o desenvolvimento da
criatividade, iniciativa e da interação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: TANI WAGNER PONTAROLLO
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O papel das dificuldades de leitura e interpretação na resolução de problemas de
Matemática por alunos do 6° ano.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Resolução de Problemas,
Resumo: A indagação motivadora para elaboração deste trabalho foi sobre a leitura e a
interpretação de problemas de Matemática nas séries finais do Ensino Fundamental. O público
alvo dessa pesquisa foram os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Prof.
Antonio Emílio Antonelli, oriundos da agricultura familiar e fumicultores do município de
Guamiranga/PR. Procurou-se apontar alguns dos principais problemas decorrentes das
deficiências na leitura e interpretação de problemas de Matemática e suas consequências para a
aprendizagem em Matemática. Com isso, pretende-se expor ideias sobre a Resolução de
Problemas como método do ensino em Matemática e identificar como essa abordagem pode
contribuir na aprendizagem, especificamente no que se refere ao desenvolvimento da capacidade
do aluno de ler, interpretar, compreender o significado do problema e traduzi-lo para a linguagem
Matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: TANI WAGNER PONTAROLLO
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O papel das dificuldades de leitura e interpretação na resolução de problemas de
Matemática por alunos do 6° ano.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de problemas, Leitura e Interpretação
Resumo: Sendo professora de Matemática do Ensino Fundamental, observo com preocupação
que muitos dos alunos apresentam dificuldades, relacionadas à capacidade (ou até mesmo
incapacidade) de resolver problemas matemáticos e habilidades com cálculos. Muitos encontram
dificuldades na leitura e interpretação de problemas, isto é, em retirar do enunciado os dados
relevantes e necessários para a sua resolução. Dessa forma, a presente unidade didática tem
como objetivo investigar a Metodologia da Resolução de Problemas no ensino de Matemática
pode contribuir na aprendizagem visando a capacidade do aluno de ler, interpretar, compreender
o significado da linguagem matemática. A implementação dessa unidade didática será no 3°
período do PDE - 1°e 2° bimestre do ano letivo de 2015, com alunos do 6° ano do ensino
fundamental do Colégio Estadual Prof. Antonio Emílio Antoneli Guamiranga, Paraná, buscando a
superação das dificuldades de leitura e interpretação.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: TANIA LUZIA BARBIERI
Orientador: Eliana Maria Magnani - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: APRENDER/ENSINAR A MATEMÁTICA FUNDAMENTAL VIA JOGO DE REGRAS
Tema: Tendências Metodológicas Em Educação Matemática
Palavras-chave: Aprender/Ensinar, Jogos de regras, Conceitos matemáticos,
Resumo: Este artigo mostra os resultados da implementação do projeto desenvolvido durante a
participação ao Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. A proposta apresenta um jogo
de regras denominado Ação! Diversão! (Co) Operação! e as atividades de intervenções
pedagógicas, realizadas com uma turma de sexto ano, do Colégio Estadual Presidente Vargas, no
município de Pinhal de São Bento - PR.O jogo está relacionado a situações cotidianas e teve
como principal objetivo promover a (re) aprendizagem das quatro operações, bem como estimular
a cooperação. Tal proposta surgiu da necessidade de rever o modo de aprender/ensinar a
matemática. Os jogos de regras são recursos que provocam o desequilíbrio cognitivo, fator
essencial para a promoção do processo ensino- aprendizagem (MACEDO, PETTY e PASSOS,
2000). Além disso, eles favorecem o desenvolvimento da socialização, da cooperação e da
cidadania, contribuindo para a melhoria da educação matemática. Após aplicação das atividades
pode-se afirmar que, tanto os alunos quanto o professor tiveram a oportunidade de (re) aprender
diversos conhecimentos de maneira divertida. Por isso, indica-se que esse trabalho seja realizado
com frequência em todas as escolas do Ensino Fundamental.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: TANIA LUZIA BARBIERI
Orientador: Eliana Maria Magnani - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: APRENDER/ENSINAR A MATEMÁTICA FUNDAMENTAL VIA JOGO DE REGRAS
Tema: Tendências Metodológicas Em Educação Matemática
Palavras-chave: Aprender/ensinar, jogos, quatro operações,
Resumo: A produção didático-pedagógica apresentada contém um jogo denominado Ação!
Diversão! (Co) Operação!!, o qual baseia-se nas ideias de Macedo, Petty e Passos (2000). Tal
proposta surgiu da necessidade de rever o modo de aprender/ensinar a matemática. O material
foi elaborado para alunos do 6º ano, do Colégio Estadual Presidente Vargas - Ensino
Fundamental e Médio, do município de Pinhal de São Bento, que mostram desinteresse pela
matemática formal. O jogo está relacionado a situações do cotidiano e tem como principal objetivo
promover a (re) aprendizagem das quatro operações, bem como a estimular a cooperação. As
atividades serão desenvolvidas em fases e em grupo: antes de os alunos jogarem conhecerão
situações relacionadas a matemática; em seguida, entrarão em contato com a proposta e
participarão da confecção do jogo; posteriormente, explorarão o material, a fim de realizarem
diversas ações. Durante o processo ensino-aprendizagem serão feitas reflexões a respeito das
operações adotadas e da importância desse conhecimento no contexto atual. Espera-se que este
estudo contribua para que os alunos compreendam a matemática e resolvam problemas do
cotidiano com autonomia.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: TANIA REGINA PERLEBERG
Orientador: Kelly Roberta Mazzutti Lubeck - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: A EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO ALICERCE PARA UM CONSUMO MAIS
CONSCIENTE
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Financeira, Matemática Financeira, Orçamento Doméstico
Resumo: Este artigo é resultado de ações desenvolvidas para o Programa de Desenvolvimento
Educacional-PDE, turma 2014-2015, através do projeto "A Educação Financeira como Alicerce
para um Consumo mais Consciente". Trata-se da apresentação e análise de algumas atividades
contidas no material didático denominado Unidade Didática. O público alvo das ações foram
alunos do 3º ano B do Ensino Médio do período noturno do Colégio Estadual Ayrton Senna da
Silva - Ensino Fundamental, Médio e EJA de Foz do Iguaçu - PR. O objetivo das atividades foi
propor uma metodologia diferenciada para o ensino da Matemática Financeira, no Ensino Médio,
abordando de forma contextualizada a Educação Financeira, relacionando os conteúdos
escolares ao cotidiano dos alunos, de forma que os auxiliassem na tomada de decisões no
momento em que fossem adquirir algum produto. Durante a implementação do projeto enfatizouse a importância da construção do orçamento doméstico e a diferenciação entre produtos que são
supérfluos dos indispensáveis como forma de manter o equilíbrio das contas familiares. Os
resultados da implementação apontaram aspectos significativos para a aprendizagem na área de
Educação Financeira, indicando um "despertar" da criticidade para a interpretação e resolução de
problemas matemáticos relacionados ao cotidiano dos educandos.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: TANIA REGINA PERLEBERG
Orientador: Kelly Roberta Mazzutti Lubeck - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: A EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO ALICERCE PARA UM CONSUMO MAIS
CONSCIENTE
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Educação Financeira, Matemática Financeira, Orçamento Doméstico,
Resumo: Esta Unidade Didática propõe uma metodologia diferenciada para o ensino da
Matemática Financeira, no Ensino Médio, abordando de forma contextualizada a Educação
Financeira, relacionando os conteúdos escolares ao cotidiano do aluno, de forma que o auxilie na
tomada de decisões no momento em que for adquirir algum produto. Para tanto, neste trabalho
apresentamos uma proposta de caráter metodológica em que os educandos desenvolverão
diversas ações centradas nos conceitos matemáticos e na Educação Financeira. Ainda, serão
discutidos temas como os direitos do consumidor, consumo consciente e, também, como
organizar o orçamento familiar, através de vídeos e palestra com especialista da área. Nestas
discussões enfatizaremos a importância da construção do orçamento doméstico, de saber
diferenciar produtos que são ou não "supérfluos" e identificar promoções e propagandas como
armadilhas de consumo. Na sequência, analisaremos os juros do cartão de crédito e do cheque
especial e a resolução de problemas envolvendo as quatro moedas da Tríplice Fronteira (real,
dólar, peso e guarani). Por fim, os educandos farão a construção de uma planilha do orçamento
doméstico seguida de debates e produção de texto sobre a importância da Educação Financeira
para a vida.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: URSULA DENISE PIMENTEL DA SILVA
Orientador: Moises Meza Pariona - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: O USO DE JOGOS NO ENSINO DAS QUATRO OPERAÇÕES COM NÚMEROS
NATURAIS.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: jogos, aprendizagem, quatro operações
Resumo: O ensino da matemática por meios dos jogos estimula o aluno de tal forma que
contribui para um facilitador da aprendizagem pois amplia suas experiências bem como desperta
a ludicidade. E esse trabalho terá como proposta analisar como os jogos podem contribuir para
auxiliar o processo ensino/aprendizagem nas aulas de matemática do 6º ano do ensino
fundamental. O objetivo geral é possibilitar a aprendizagem das quatro operações através de
jogos educativos. Os jogos serão trabalhados para que os conceitos matemáticos nas quatro
operações com números naturais se amplie. Serão usados cartelas de jogos e outros materiais
que propiciem a interação e a participação com os jogos utilizados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: URSULA DENISE PIMENTEL DA SILVA
Orientador: Moises Meza Pariona - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O USO DE JOGOS NO ENSINO DAS QUATRO OPERAÇÕES COM NÚMEROS
NATURAIS.
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: jogos, aprendizagem, quatro operações
Resumo: O ensino da matemática por meios dos jogos estimula o aluno de tal forma que
contribui para um facilitador da aprendizagem pois amplia suas experiências bem como desperta
a ludicidade. E esse trabalho terá como proposta analisar como os jogos podem contribuir para
auxiliar o processo ensino/aprendizagem nas aulas de matemática do 6º ano do ensino
fundamental. O objetivo geral é possibilitar a aprendizagem das quatro operações através de
jogos educativos. Os jogos serão trabalhados para que os conceitos matemáticos nas quatro
operações com números naturais se amplie. Serão usados cartelas de jogos e outros materiais
que propiciem a interação e a participação com os jogos utilizados.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VALDLEM CESAR NUNES DE ALVES
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Desafios da Avaliação da aprendizagem: experiência da Prova Brasil
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Formação de Professores, Avaliação da Aprendizagem, Prova Brasil, Educação
Matemática

Resumo: O debate acerca da avaliação da aprendizagem já rendeu muitos trabalhos acadêmicos
e bibliográficos, bem como acaloradas discussões no interior da escola, sem, contudo se chegar a
um consenso. Entretanto, surge em 2005, uma interessante proposta idealizada pelo Ministério da
Educação, como parte integrante do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que tem
como objetivo avaliar a qualidade, a equidade e a eficiência da educação brasileira. Embora,
criada em 2005, a "prova" do MEC, formalmente chamada de Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (Anresc), mas conhecida entre os educadores como Prova Brasil, vem se constituindo um
instrumento bastante elogiado por especialistas. O presente trabalho pretende discutir esse
formato de avaliação, no que diz respeito às suas características intrínsecas, como referência aos
professores de matemática na

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VALDLEM CESAR NUNES DE ALVES
Orientador: Luciane Ferreira Mocrosky - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Prova Brasil no planejamento docente
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas
Palavras-chave: Formação de professores, Avaliação, Prova Brasil, Educação Matemática,
Resumo: Este projeto visa à formação do professor ao lançar luz a uma discussão pedagógica
cercada de melindres no interior da escola: a avaliação. No caso específico, diz respeito àquela
avaliação efetuada pelo professor e sua relação com a capacidade de ela mensurar o
conhecimento dos alunos. O trabalho em curso tem como referência a avaliação nacional
denominada Prova Brasil, que atende aos pressupostos dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
O objetivo deste projeto de formação de professores é propor uma reflexão "sobre" e "no"
processo de avaliação concebida pelos docentes em curso. Para tanto, será realizada uma oficina
pedagógica com o intuito de debater o tema avaliação para a formação de pessoas, tendo por
ponto de partida a compreensão que os docentes revelam sobre a Prova Brasil no cotidiano da
escola.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA BARRETOS
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: O ALUNO COMO SUJEITO ATIVO NO PROCESSO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM
DA ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS POR MEIO DA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Educação Matemática, Números Inteiros,
Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar os resultados obtidos com a aplicação de
atividades que envolveram a estratégia de Resolução de Problemas e a construção do conceito
de Números Inteiros e suas operações. As tarefas desenvolvidas com os alunos envolveram
exemplos práticos com o propósito de motivar e torná-lo um sujeito ativo no processo de
aprender. A Resolução de Problemas teve a finalidade de fazer com que os alunos usassem
conhecimentos e informações que estivesse ao alcance deles. O interesse no estudo para
elaboração dessa proposta é devido à grande dificuldade encontrada nos estudantes do Ensino

Fundamental, como também a forma abstrata e mecânica de se verificar o resultado do processo
de ensino e de aprendizagem em Matemática. O desenvolvimento desse trabalho com os alunos
permitiu que eles construíssem uma atitude positiva perante os erros, sendo corrigidos de forma
natural.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA BARRETOS
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O ALUNO COMO SUJEITO ATIVO NO PROCESSO DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM
DA ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS POR MEIO DA RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Educação Matemática, Números Inteiros
Resumo: O objetivo dessa proposta é apresentar tarefas que favoreçam a compreensão e a
construção do conceito de Números Inteiros e de cálculos (adição e subtração) com esses
números por meio da resolução de problemas. Para desenvolver o raciocínio matemático, se deve
introduzir a adição e a subtração com exemplos práticos que motivem e envolvam os alunos. A
resolução de problemas tem como finalidade fazer com que os alunos usem conhecimentos e
informações que estão a seu alcance. Tais atividades constituem uma forma interessante de
apresentar problemas, pois permitem a construção de uma atitude positiva perante os erros,
sendo corrigidos de forma natural. O interesse no estudo para elaboração dessa proposta é
devido à grande dificuldade encontrada nos estudantes do Ensino Fundamental, como também a
forma abstrata e mecânica de se verificar o resultado do processo de ensino e aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VALMIRA FERREIRA NEVES
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: EU COMPRO, TU COMPRAS, ELE COMPRA... E A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
FRENTE AO CONSUMO DE BENS
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Consumismo, Orçamento Familiar, Matemática Financeira, Porcentagem,
Resolução de Problemas
Resumo: O artigo apresenta o relato de uma experiência desenvolvida com alunos de uma turma
do 7º ano de uma escola pública do Estado Paraná, em que foram abordados conceitos e ideias
da Matemática Financeira, por meio da Resolução de Problemas, a fim de promover reflexões
acerca da sua importância, visando à formação de pessoas que consumam bens e serviços de
maneira consciente e crítica. Os resultados mostraram que é possível trazer este tema para as
aulas de Matemática, preparando os jovens para lidar com incertezas, posicionar-se diante das
armadilhas da supervalorização do dinheiro, e lidar com a percepção dos desejos de consumo e,
consequentemente, definir limites para a realização dos seus desejos.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VALMIRA FERREIRA NEVES
Orientador: Regina Celia Guapo Pasquini - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Eu compro, tu compras, ele compra...
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matematica
Palavras-chave: Matemática Financeira, Poupança Consumo, Resolução de Problemas,
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica contempla o ensino de conceitos e ideias da
Matemática Financeira e é direcionada a alunos do Ensino Fundamental II, uma vez que, num
futuro não muito distante, estarão em contato com operações que envolvem dinheiro, seja ele
físico ou virtual, em situações reais de compra e venda. As tarefas aqui apresentadas abrangem o
orçamento familiar, a poupança, o Código de Defesa do Consumidor, a influência da mídia em
nossas decisões, aspectos do salário mínimo, a história do dinheiro, e outros. Utilizaremos a
Resolução de Problemas para promover reflexões acerca da importância da educação financeira
visando à formação de pessoas que consumam bens e serviços disponíveis na sociedade de
maneira consciente e crítica.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VERA LUCIA MOREIRA SCHIOCHET
Orientador: Lauro Cesar Galvao - IES: UTFPR
Etapa: Artigo
Título: Relações Trigonométricas com materiais manipuláveis
Tema: Tendências metodológicas em Educação
Palavras-chave: Materiais Manipuláveis, Matemática, Trigonometria
Resumo: Nos últimos anos a matemática tem sido discutida amplamente no sentido de melhorar
efetivamente a compreensão dos conteúdos pelos alunos. Este artigo relata a experiência
realizada com o uso de materiais manipuláveis no ensino das Relações Trigonométrica no Ciclo
Trigonométrico. O trabalho objetiva dinamizar atividades desenvolvidas em sala de aula e mostrar
metodologias alternativas que deixam aulas mais agradáveis e atraentes, propiciando uma real
aprendizagem. Durante a aplicação do projeto houve a possibilidade de maior socialização entre
os participantes, momentos estes que possibilitaram trocas de ideias para diluir dúvidas e
venceram as dificuldades dos conceitos matemáticos. Neste artigo mostrou-se que é possível
trabalhar materiais manipuláveis com alunos do ensino médio, minimizando o mito de que a
matemática é incompreensível.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VERA LUCIA MOREIRA SCHIOCHET
Orientador: Lauro Cesar Galvao - IES: UTFPR
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Relações Trigonométricas no ciclo trigonométrico com materiais manipulados
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Materiais Manipuláveis, Matemática,Trigonometria

Resumo: A presente Unidade Didática é uma produção didática pedagógica desenvolvida durante
a 7ª edição do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2014 - 2015. A proposta busca
promover a melhoria no processo de ensino e aprendizagem Matemática. Está direcionado a
professores de matemática e alunos do segundo ano do ensino médio no Colégio Estadual Costa
Viana - AFMNP em São José dos Pinhais - Pr. O projeto tem por objetivo desenvolver, junto ao
público alvo, o interesse e o prazer pelo conhecimento. Será desenvolvida uma unidade didática
apresentando atividades envolvendo as Relações trigonométricas no ciclo trigonométrico com
materiais manipulados. A utilização deste material manipulado servirá como auxilio no processo
de ensino aprendizagem. Portanto esta proposta tem por objetivo aumentar o interesse e
consequentemente o aprendizado dos conteúdos. Espera-se que: Desperte a curiosidade dos
alunos para o estudo; Favoreça o desenvolvimento da linguagem matemática; Propicie diferentes
processos de raciocínio; Integre os alunos levando-os a participar realmente do processo de
aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VERONICA VERENKA
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: A Modelagem Matemática aplicada ao Ensino de Medidas no Ensino Fundamental
Tema: Matemática
Palavras-chave: Ensino da matemática, Modelagem Matemática, tendência metodológica, ensino
de medidas, cultivo do maracujá,
Resumo: O ensino de Matemática enfrenta hoje muitos desafios, um dos principais sendo o de
promover o interesse dos educandos pela aprendizagem matemática. Este artigo apresenta a
Modelagem Matemática como uma alternativa para a promoção de uma metodologia inovadora
capaz de atrair a atenção e interesse para a disciplina. A modelagem matemática é utilizada como
uma maneira de relacionar a realidade dos alunos e os conteúdos sistematizados de matemática.
Não trataremos aqui a modelagem matemática como metodologia capaz de sanar todos desafios
encontrados em sala de aula, pois utilizando somente uma metodologia de ensino, correríamos o
risco de novamente em aulas maçantes. Esse artigo traz em seu conteúdo também os resultados
obtidos a partir das atividades realizadas no Colégio Estadual Presidente Kennedy - Ensino
Fundamental e Médio, localizado no município de Ariranha do Ivaí, estado do Paraná, com uma
turma do 8º ano do Ensino Fundamental, utilizando modelagem matemática para o ensino de
medidas, com o tema "O cultivo de maracujá". Serão retratadas as dificuldades e potencialidades
encontradas pela professora na aplicação do projeto de intervenção pedagógica, a partir das
experiências vivenciadas, será analisada a eficácia da metodologia adotada para o ensino de
matemática.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VERONICA VERENKA
Orientador: Tulio Oliveira de Carvalho - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Modelagem Matemática aplicada ao ensino de medidas no Ensino Fundamental
Tema: Matemática
Palavras-chave: Modelagem matemática, medidas, cultivo de maracujá,

Resumo: A presente Proposta de Intervenção Pedagógica, será implementada no Colégio
Estadual Presidente Kennedy - Ensino Fundamental e Médio, sendo aplicada com os alunos do 8º
do Ensino Fundamental, com objetivo de ensinar medidas utilizando a tendência metodológica
Modelagem Matemática, com intuito de verificar se com uma metodologia diferenciada é possível
tornar as aulas de matemática agradáveis e atrativas para os alunos. Para o desenvolvimento do
projeto o tema escolhido para promover a práxis do conteúdo curricular e a realidade dos alunos
será "O cultivo de maracujá". Após a realização de diversas atividades de implementação da
presente proposta, será realizada uma análise minuciosa dos resultados obtidos e das
experiências vivenciadas, finalizando com uma produção textual, com apoio da Professora da
disciplina de Língua Portuguesa, fazendo a relação interdisciplinar com essa disciplina.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VILMA APARECIDA BELLANDA ESPIRES
Orientador: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin - IES: UEM
Etapa: Artigo
Título: O erro como estratégia didática na formação continuada do professor
Tema: Avaliação Educacional
Palavras-chave: Educação, Matemática, Avaliação Educacional, Análise de Erros, Formação de
Professores,
Resumo: A sociedade atual sempre sobrecarregou a escola de compromissos, sendo um deles a
garantia de toda a população dos saberes básicos, a fim de se obter uma aprendizagem mais
significativa. As teorias construtivistas, a partir da década de 1980, têm propagado
questionamentos envolvendo a aprendizagem do aluno, com novas propostas curriculares que
objetivam melhorar a escolarização básica. Com essas mudanças passou-se a discutir mais sobre
a aprendizagem e sobre avaliação nos programas de formação de professores, provocando nos
professores a necessidade de um novo olhar na forma de avaliar os alunos. A partir dessa nova
forma de pensar, o erro tornou-se relevante no processo avaliativo das disciplinas, e
particularmente da Matemática. Em tempos passados, o erro servia para classificar o aluno mas,
atualmente, as novas teorias educacionais preconizam que o professor deve conhecer o
pensamento do aluno e o erro é indicador de grande valor pedagógico. Por considerar
proeminente a função do erro no processo de aprendizagem em Matemática e por acreditar que o
erro indica caminhos para o professor pensar sobre sua prática pedagógica, o presente projeto
objetivou enfocar o erro como estratégia didática na formação continuada do professor. Além
disso, foi também objetivo desse trabalho o de reconhecer que o erro é um componente escolar
de ensino e que pode ser construtivo e de ajuda aos alunos. Por meio dele, o professor tem a
oportunidade de usar estratégias mais formativas do que seletivas ao avaliar o aluno.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VILMA APARECIDA BELLANDA ESPIRES
Orientador: Alexandra de Oliveira Abdala Cousin - IES: UEM
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O erro como estratégia didática na formação continuada do professor
Tema: Avaliação Educacional
Palavras-chave: Educação, Matemática, Avaliação Educacional, Análise de Erros,
Resumo: Material didático-pedagógico destinado a uma intervenção pedagógica para os

professores de Matemática e/ou áreas afins, pedagogas e equipe diretiva do Colégio Estadual
Unidade Pólo - EFMP de Maringá, sob a Coordenação do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, em convênio com a
Universidade Estadual de Maringá. Para isso, visa contribuir com a formação continuada do
professor que constantemente estuda a fim de encontrar soluções para promover o aprendizado,
considerando que o erro é uma ferramenta para novas descobertas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VILMA CRISTINA DE CAMPOS
Orientador: LUCIANA DEL CASTANHEL PERON DA SILVA - IES: UNIOESTE
Etapa: Artigo
Título: JOGANDO, BRINCANDO E APRENDENDO = MATEMATICANDO
Tema: Educação Matemática
Palavras-chave: Interesse, Despertar, Conhecer,
Resumo: Este projeto tem como intenção trabalhar com as crianças de 03 a 09 anos, fase esta
em que a criança se encanta e se desperta em aprender a ler, a brincar, a inventar e reinventar
histórias, percebemos que neste momento o conhecimento ou termos matemático são deixados
de lado por não estarem incluídos no contexto das brincadeiras e historinhas assim como também
na música. Partindo deste princípio faremos um trabalho onde os alunos do 6º anos farão uma
ligação da matemática com os livros de histórias, ou seja, podem criar ou reescrever a história
incluindo termos matemáticos, da mesma forma faremos com as músicas e brincadeiras infantis
relacionada a essa faixa etária. Os responsáveis também farão parte deste trabalho colaborando
na inclusão das atividades no seio familiar

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VILMA CRISTINA DE CAMPOS
Orientador: LUCIANA DEL CASTANHEL PERON DA SILVA - IES: UNIOESTE
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: JOGANDO, BRINCANDO E APRENDENDO = MATEMATICANDO
Tema: Educação Matemática
Palavras-chave: Interesse, Despertar, Conhecer,
Resumo: Este projeto tem como intenção trabalhar com as crianças de 03 a 09 anos, fase esta
em que a criança se encanta e se desperta em aprender a ler, a brincar, a inventar e reinventar
histórias, percebemos que neste momento o conhecimento ou termos matemático são deixados
de lado por não estarem incluídos no contexto das brincadeiras e historinhas assim como também
na música. Partindo deste princípio faremos um trabalho onde os alunos do 6º anos farão uma
ligação da matemática com os livros de histórias, ou seja, podem criar ou reescrever a história
incluindo termos matemáticos, da mesma forma faremos com as músicas e brincadeiras infantis
relacionada a essa faixa etária. Os responsáveis também farão parte deste trabalho colaborando
na inclusão das atividades no seio familiar

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VILSON JOSE PEREIRA PINTO
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Jogos matemáticos como recurso didático
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos Matemático, Implementação e Conclusão
Resumo: O artigo apresenta o relato de uma experiência que se apropria de jogos matemáticos
("stop" das operações e contig60) como recursos didáticos e pedagógicos no processo de ensino
e aprendizagem, realizados com alunos do sexto ano do Ensino Fundamental, do Colégio
Estadual Padre Chagas, situado no município de Guarapuava - PR, no segundo semestre de
2015. Na utilização de jogos matemáticos como estratégia, promove-se um ensino mais
interessante e um aprendizado mais dinâmico, contribuindo para que as aulas tornem-se mais
atrativas e desafiadoras, tornando os conteúdos mais simples, a ponto do aluno aprender
brincando. Nesta perspectiva, foram propostos jogos matemáticos como instrumentos facilitadores
no processo do ensino das 4 (quatro) operações básicas, pois o jogo exige do educando:
raciocínio lógico, estratégia, pensamento independente e criatividade para resolver problemas e,
ao professor, oferece a oportunidade de promover a motivação para a aprendizagem, procurando
alternativas para desenvolver a autoconfiança, organização, concentração, atenção, o raciocínio
lógico-dedutivo e o senso cooperativo; desenvolvendo a socialização e aumentando as interações
do indivíduo com outras pessoas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VILSON JOSE PEREIRA PINTO
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Jogos matemáticos como recurso didático
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Jogos matemáticos
Resumo: A principal característica desta unidade didática é investigar, orientar e contribuir, por
meio de Jogos Educativos Matemáticos, o processo de Ensino e Aprendizagem das operações
básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). Nesta proposta, optou-se por jogos
matemáticos por acreditar-se que jogos de regras e atividade lúdica despertam o interesse do
educando, podendo contribuir na construção do pensamento lógico matemático de forma
significativa. Além disso, promove-se um ensino mais interessante e um aprendizado mais
dinâmico, contribuindo para que as aulas tornem-se mais atrativas e desafiadoras, tornando os
conteúdos mais simples a ponto do aluno aprender brincando. E os conceitos de difícil
compreensão podem ser simplificados, passando assim maior gosto pelas aulas de matemática.
Faz-se, dessa maneira, que os educandos gostem mais de aprendê-la e, principalmente,
contribui-se para que o aluno perca o medo que tem da disciplina.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VIVIANE DA COSTA SOEIRO
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM MATEMÁTICA: UMA ESTRATÉGIA
METODOLÓGICA PARA A FORMAÇÃO DE DOCENTES
Tema: Resolução de Problemas
Palavras-chave: Educação Matemática, Resolução de Problemas, Estratégia de Ensino,
Formação de Docentes,
Resumo: O presente artigo tem como objetivo geral apresentar os resultados de uma intervenção
pedagógica implementada junto a alunos do 4º ano do curso de Formação de Docentes. A
Resolução de Problemas é uma estratégia de ensino que merece atenção especial pelos
professores, pois é a partir dela que se pode apresentar a Matemática de forma desafiadora,
instigante a envolver o aluno em situações mais cotidianas. Para tanto, o objetivo deste trabalho é
apresentar um relato parcial de um trabalho desenvolvido com os futuros professores em uma
proposta de trabalho que utilizou como estratégia de ensino a Resolução de Problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: VIVIANE DA COSTA SOEIRO
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM MATEMÁTICA: UMA ESTRATÉGIA
METODOLÓGICA PARA A FORMAÇÃO DE DOCENTES
Tema: Resolução de Problemas
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Estratégia de Ensino, Formação de Docentes,
Resumo: A Resolução de Problemas é uma estratégia de ensino que merece atenção especial
pelos professores, pois é a partir dela que se pode apresentar a Matemática de forma
desafiadora, instigante a envolver o aluno em situações mais cotidianas. Nessa perspectiva, os
desafios enfrentados pelos futuros professores das Séries Iniciais e do Ensino Fundamental I são
muitos, mas em especial, despertar nos alunos o gosto pela Matemática e equipá-los com
estratégias e procedimentos para solucionar os problemas propostos. Para tanto, o objetivo deste
trabalho é desenvolver com os futuros professores uma proposta de trabalho utilizando como
estratégia de ensino a Resolução de Problemas.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ZEILA TEREZINHA SILVA WALTER
Orientador: Jotair Elio Kwiatkowski Junior - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: O USO DE EMBALAGENS COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DE
MATEMÁTICA
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Palavras-chave: matemática, modelagem matemática, geometria

Resumo: O presente artigo trata do uso de embalagens como recurso pedagógico no ensino da
matemática, partindo do pressuposto de que esta é vista como uma disciplina difícil e complexa,
por ser trabalhada a teoria sem a aplicação prática, descontextualizada. Assim, este trabalho
apresenta uma possibilidade de recurso pedagógico, trabalhando a teoria (conhecimentos
científicos) partindo da realidade do aluno, contribuindo para mudanças de opinião em relação à
disciplina e na obtenção de resultados positivos na aprendizagem.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ZEILA TEREZINHA SILVA WALTER
Orientador: Jotair Elio Kwiatkowski Junior - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: O USO DE EMBALAGENS COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO ENSINO DE
MATEMÁTICA
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Palavras-chave: Geometria, Embalagens, Modelagem Matemática
Resumo: As Diretrizes Curriculares de Matemática para a Educação Básica prevêem a formação
de um estudante crítico, capaz de agir com autonomia nas suas relações sociais e, para isso, é
preciso que ele se aproprie também de conhecimentos matemáticos. Para que isso ocorra tornase necessário rever a metodologia que vêm sendo empregada nas aulas de matemática,
permitindo que haja uma participação efetiva do aluno em sua aprendizagem, despertando a sua
curiosidade e criatividade, que se valorize a interação entre aluno e professor. Portanto este
projeto visa utilizar o recurso das embalagens através da Modelagem Matemática para estimular a
aquisição dos conhecimentos de Geometria no oitavo ano do Ensino Fundamental na disciplina
de Matemática, no Colégio Estadual do Campo de São Manoel de Santa Maria do Oeste. Assim
busca-se transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e com isso fazer com
que os alunos entendam a importância da matemática no seu cotidiano.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ZENEIDE GORNASKI RIBEIRO
Orientador: Marlene Lucia Siebert Sapelli - IES: UNICENTRO
Etapa: Artigo
Título: Contextualização da prática social: uma proposta para o processo de ensino e
aprendizagem da disciplina de Matemática em escolas do campo.
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Educação do Campo,Ensino de Matemática,Contextualização,Prática Social,
Interdisciplinaridade,
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o projeto de implementação de uma proposta
pedagógica, que indica o trabalho com os conteúdos de Matemática do 7º ano, a partir da prática
social, no ano de 2015, no Colégio Estadual do Campo Professora Maria de Jesus Pacheco
Guimarães, Guarapuava-PR, bem como os seus fundamentos. Para a implementação, foi
elaborado um caderno pedagógico de Matemática, para ser utilizado pelos estudantes no referido
ano. Tem como referencial teórico a Pedagogia Socialista e a experiência educacional de M.M
Pistrak, educador russo que coordenou a implantação de uma proposta educacional em algumas
escolas comunas após a revolução russa, visando uma formação omnilateral da classe
trabalhadora e rompendo com educação até então posta para servir aos ideais da classe

dominante. Além disso, tomou-se para contribuir na aplicação da proposta com estudantes do
campo, a Etnomatemática e a Resolução de Problemas, formas de encaminhamentos
pedagógicos que favorecem o desenvolvendo atividades matemáticas a partir da realidade do
educando e de forma interdisciplinar. Na primeira parte, apresentamos os fundamentos da
proposta de implementação realizada a partir da pesquisa bibliográfica, e a seguir, a análise do
processo realizado. Na qual, pudemos perceber que há uma mudança significativa na
aprendizagem dos estudantes, na participação em relação às atividades propostas e também na
criticidade do educando.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ZENEIDE GORNASKI RIBEIRO
Orientador: Marlene Lucia Siebert Sapelli - IES: UNICENTRO
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Contextualização da prática social: uma proposta para o processo de ensino e
aprendizagem da disciplina de Matemática em escolas do campo.
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola
Palavras-chave: Educação do Campo, Educação Matemática, Temas Socialmente
Significativos,Prática Socia,l
Resumo: A produção didático-pedagógica foi elaborada com o objetivo de superar as abordagens
descontextualizadas dos conteúdos matemáticos ao conhecimento dos sujeitos do campo,
buscando por meio dos princípios da Pedagogia Socialista de Pistrak articular os saberes
científicos aos saberes da comunidade. Os conteúdos abordados nessa perspectiva
correspondem a Números Inteiros, Medidas de Ângulos, Números Racionais, Razão, Proporção e
Regra de Três Simples, os quais integram a matriz curricular do 7º ano. O material didático
apresenta atividades que objetivam também a participação da comunidade na escola e desta na
comunidade, e, a superação da apatia dos estudantes em relação à disciplina de Matemática.
Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ZILA MONTEIRO
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG
Etapa: Artigo
Título: Resolução de problemas no ensino aprendizagem de funções no Ensino Médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática, leitura, função, resolução de problemas,
Resumo: Em avaliações realizadas em âmbito nacional, verificasse que vários alunos
apresentam baixo rendimento em relação a disciplina de matemática. Confrontando as avaliações
de nível nacional com a fala dos professores e experiência em sala de aula, observasse que os
alunos das séries finais do ensino Fundamental e Médio apresentam dificuldades na leitura e
interpretação de enunciados curtos e simples, levando-os a desistir na primeira tentativa,
deixando aluno e professor frustrados.Por isso o presente projeto tende a proporcionar ao aluno a
prática da leitura, incentivar a superar preconceitos e chegar à resolução das situações propostas,
buscando o caminho para a solução e fazendo conexão com outras situações. Para alcançar esse
objetivo, serão trabalhados situações do dia a dia do aluno, relacionando com o conteúdo de
funções, ainda serão trabalhados leitura, construção e interpretação de gráficos e tabelas. O
projeto será implementado no Colégio Agrícola Olegário Macedo, Castro-Pr, com alunos da
primeira série do Ensino Médio.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ZILA MONTEIRO
Orientador: Joao Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: Resolução de problemas no ensino aprendizagem de funções no Ensino Médio
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Matemática, leitura, função, resolução de problemas,
Resumo: Esta produção didático-pedagógica será desenvolvida em turmas da 1a série do Ensino
Médio, do Colégio Agrícola, do município de Castro, para mostrar a necessidade de desenvolver
nos estudantes a capacidade de leitura e interpretação em matemática, através da resolução de
problemas, para que os mesmos possam expressar o próprio raciocínio, compreendendo e
utilizando os resultados matemáticos. Seu objetivo é estimular o hábito de leitura e interpretação
do aluno da 1.ª série do Ensino Médio através da resolução de problemas em função afim. Como
as funções podem ser representadas de diferentes formas, como tabelas, gráficos, regras verbais,
regras matemáticas e modelos, e que desenvolvidas de forma articulada proporcionam uma
compreensão abrangente do conceito de função, pretende-se propor aos alunos trazerem
situações de outras disciplinas para a construção de tabelas e gráficos, aplicando os
conhecimentos adquiridos no estudo de funções, interpretando-os e fazendo comparações com
outras situações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ZILMA CRISTINA LEMOS
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: PROPORCIONALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL: INVESTIGANDO PARA
CONCEITUAR E APLICAR
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Proporcionalidade, Investigação Matemática, Educação Matemática
Resumo: Este artigo apresenta alguns resultados de uma intervenção didática com alunos do 7o
ano do Ensino Fundamental e tarefas de investigação matemática envolvendo proporcionalidade.
As tarefas foram escolhidas com a intenção de favorecer a capacidade de raciocínio, análise,
interpretação e reflexão dos alunos. Para que a investigação seja percebida como uma prática, as
tarefas que compõem o projeto de intervenção têm a possibilidade de serem resolvidas sem
formalidade algébrica (possibilidades de soluções aritméticas ou até geométricas). O projeto é
composto por sete tarefas, neste artigo apresentamos alguns detalhes do desenvolvimento com
os alunos em duas delas. O processo de escolha das tarefas, estratégia de desenvolvimento,
recolha de dados e reflexões a partir delas fazem parte da formação continuada da primeira
autora no programa PDE do Estado do Paraná.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ZILMA CRISTINA LEMOS
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: PROPORCIONALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL: INVESTIGANDO PARA
CONCEITUAR E APLICAR
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: PROPORCIONALIDADE, INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA
Resumo: Tarefas de investigação matemática envolvendo proporcionalidade podem contribuir de
diversas formas para a educação, pois, além de envolver esse gênero investigativo pode fornecer
subsídios para o desenvolvimento da capacidade de raciocínio, análise, interpretação e reflexão
do aluno. Tendo em vista a dificuldade apresentada pelos alunos do 7º ano do Ensino
Fundamental com o conteúdo de proporcionalidade e a importância desse conceito matemático,
faz-se necessário buscar caminhos que possibilitem a aprendizagem dos alunos. Este projeto
está sendo desenvolvido para despertar nos alunos o prazer pela investigação matemática. Para
que a investigação seja percebida como uma prática, essas tarefas têm as possibilidades de
serem resolvidas sem formalidade algébrica (possibilidades de soluções aritméticas ou até
geométricas).

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ZONEIDE BONFIM
Orientador: Bruno Rodrigo Teixeira - IES: UEL
Etapa: Artigo
Título: Sistematização das quatro operações básicas com números racionais na forma fracionária
por meio da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tendências metodológicas em Educação Matemática, Resolução de Problemas,
Operações com números racionais na representação fracionária,
Resumo: Este artigo apresenta o relato de uma experiência desenvolvida com alunos de uma
turma de 6º ano do Ensino Fundamental, de um colégio da rede pública de ensino do estado do
Paraná, em que Resolução de Problemas foi utilizada para a sistematização das operações
(adição, subtração, multiplicação e divisão) com números racionais na forma fracionária. De modo
geral, o trabalho realizado em sala de aula obteve resultados positivos, tendo em vista que a
maioria dos alunos mostrou compreensão no conteúdo abordado. Além disso, permitiu que a
professora pudesse repensar sua prática pedagógica, principalmente no que se refere ao ensino
de frações.

Disciplina / Área: MATEMÁTICA
Professor PDE: ZONEIDE BONFIM
Orientador: Bruno Rodrigo Teixeira - IES: UEL
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola
Título: : Sistematização das quatro operações básicas entre números racionais, na forma
fracionária, por meio da Resolução de Problemas
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática
Palavras-chave: Tendências metodológicas em Educação Matemática, Resolução de Problemas,
Operações com números racionais na representação fracionária,
Resumo: O objetivo geral desta produção didático-pedagógica consiste em possibilitar aos
alunos, por meio da Resolução de Problemas, a compreensão das quatro operações básicas

entre números racionais na representação fracionária. A presente proposta parte do pressuposto
de que é preciso buscar metodologias de ensino que oportunizem a participação ativa do aluno na
construção dos conhecimentos matemáticos, tendo sido escolhida a Resolução de Problemas, em
que problemas geradores são utilizados visando à sistematização de conceitos matemáticos por
meio de resoluções apresentadas pelos alunos, baseadas em conhecimentos que já possuem. A
intervenção pedagógica será desenvolvida com alunos de sexto ano do Ensino Fundamental do
Colégio Estadual "Attílio Codato" e constará de um trabalho a partir de problemas que permitam
sistematizar as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão) com
números racionais na representação fracionária.
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