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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ABIMAEL FERNANDO MOREIRA 
Orientador: TÂNIA TERESINHA BRUNS ZIMER - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliações externas: uma proposta para diagnosticar as dificuldades de aprendizagem em 
matemática de alunos do 9.º ano do ensino fundamental 
Tema: Concepção sobre a Matemática e as Práticas Avaliativas. 
Palavras-chave: Avaliação Externa, SAEP, SAEB, Formação Continuada de Professores 
Resumo: Neste artigo descreve-se uma proposta metodológica de formação continuada 
elaborada a partir dos resultados das avaliações externas do SAEP e SAEB aplicadas no Colégio 
Estadual Dom Áttico Eusébio da Rocha. O problema da pesquisa visa identificar quais 
informações os resultados das avaliações externas, principalmente, o SAEP e o SAEB, podem 
fornecer sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos do 9.º ano do Ensino Fundamental na 
disciplina de Matemática? Como tais informações podem contribuir no processo de formação 
continuada de professores dessa disciplina? O tema central, avaliações externas, articula-se com: 
à formulação de políticas públicas em Educação, à formação continuada de professores e à 
dificuldade de aprendizagem dos alunos. Para responder à questão, respalda-se em uma 
fundamentação teórica na qual se pretendem, por meio da realização de leituras, análises, 
reflexões e discussões ampliar o conhecimento e embasar os colaboradores a promover ações no 
espaço escolar. Como estratégia metodológica adota-se a pesquisa de campo, apontando-se as 
principais características do local da pesquisa, os critérios de seleção do público alvo e a 
descrição dos instrumentos para a coleta dos dados e informações. No trabalho de campo 
descrevem-se as cinco etapas da pesquisa contendo, detalhadamente, as ações praticadas 
durante o estudo, as discussões e o debate sobre as avaliações externas; apresentam-se os 
tutoriais destinados a análise numérica e pedagógica dos resultados; realiza-se a proposição de 
encaminhamentos teórico-metodológicos e observa-se a aplicação de testes simulados com 
questões das avaliações externas. Com os resultados pretende-se tecer conclusões que apontem 
para a promoção da formação continuada de professores, refletindo-se na aprendizagem dos 
alunos. 

 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ABIMAEL FERNANDO MOREIRA 
Orientador: TÂNIA TERESINHA BRUNS ZIMER - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Avaliações externas: uma proposta para diagnosticar as dificuldades de aprendizagem em 
Matemática de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Concepção sobre a Matemática e as Práticas Avaliativas 
Palavras-chave: Avaliação Externa, SAEB, SAEP, Formação Continuada de Professores 
Resumo: A elaboração desta Produção Didático-Pedagógica destina-se a colaborar para que 
Alunos, Professores, Equipe Pedagógica e demais profissionais interessados, que atuam no 
Colégio Estadual Dom Áttico Eusébio da Rocha, possam enfrentar os problemas do atual cenário 
da Educação. Um desses problemas corresponde às avaliações externas, pois o tema relaciona-
se com: a pressão social por resultados, a exposição midiática, acordos financeiros internacionais, 
a formulação de políticas públicas em Educação, a formação continuada de professores e a 
dificuldade de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, almeja-se identificar quais informações os 
resultados das avaliações externas, principalmente, o SAEB e o SAEP, podem fornecer sobre as 
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dificuldades de aprendizagem dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental na disciplina de 
Matemática e como tais informações podem contribuir no processo de formação continuada de 
professores dessa disciplina. Para responder à questão principal, respalda-se em objetivos 
específicos que visam descrever, apontar, identificar, sistematizar e planejar ações, estratégias e 
metodologias dentro desse contexto, conta-se com uma fundamentação teórica elaborada a partir 
de pesquisas realizadas em obras de Horta Neto (2013); Dalben (2011); Wiebusch (2012); Mateus 
(2014); entre outros, e apoia-se em cinco etapas para a implementação de estratégias 
metodológicas e ações práticas visando o estudo, a pesquisa, a discussão e o debate sobre a 
temática das avaliações externas; a análise numérica e pedagógica dos resultados por meio de 
tutorais; a seleção de conteúdos, a proposição de encaminhamentos teórico metodológicos, a 
realização e o registro de observações e a aplicação de simulados com questões das avaliações 
externas nas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ADEJANI PEREIRA LOPES SCHIMIEGUEL 
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso da Matemática na gestão de recursos financeiros no âmbito familiar - orçamento 
familiar 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Educação Financeira, Orçamento Familiar 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo descrever o resultado da proposta de intervenção 
pedagógica do projeto PDE, na disciplina de Matemática, desenvolvido entre os meses de 
fevereiro a julho de 2017, no Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga, situado no município de 
Colombo-PR. O experimento pedagógico contou com a participação de aproximadamente 30 
alunos de uma turma de 8.º ano do Ensino Fundamental II. A implementação da proposta de 
intervenção consistiu no desenvolvimento de diversas atividades como conversas, debates, 
discussões, reflexões, elaboração de questionário socioeconômico, construção e análise de 
tabelas e gráficos, exibição de vídeos, exposição de conteúdos matemáticos como sistema 
monetário, despesas e receitas (débitos e créditos), operações básicas com números inteiros e 
decimais, porcentagem, juros, construção de planilhas e análise de resultados, com o propósito 
de levar o aluno perceber como a matemática está presente no seu cotidiano. O trabalho 
possibilitou uma aproximação entre o ensino da matemática e o cotidiano dos alunos, levando-os 
a uma tomada de consciência a respeito da importância do orçamento familiar para o equilíbrio 
financeiro. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ADEJANI PEREIRA LOPES SCHIMIEGUEL 
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso da Matemática na gestão de recursos financeiros no âmbito familiar - orçamento 
familiar 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Educação Financeira, Orçamento Familiar, 
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Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo geral auxiliar na formação da autonomia e na 
promoção da cidadania dos alunos por meio do orçamento familiar. A proposta visa mesclar os 
conteúdos de Matemática previstos para o 8.º ano do ensino fundamental II, com alguns 
conteúdos da Matemática Financeira, de modo que os alunos possam verificar a aplicabilidade da 
Matemática no seu cotidiano e tornar o conteúdo menos maçante. Outro objetivo é desenvolver 
estratégias para evitar o endividamento que ocorre por falta de educação financeira, devido ao 
consumo desenfreado ou ao descontrole dos gastos, instrumentalizando o aluno para que possa 
orientar sua família e, no futuro, não se tornar mais uma das pessoas com as finanças no 
vermelho. Deste modo, o aluno poderá aprender, desde cedo, a fazer planejamento financeiro por 
meio do orçamento doméstico e a não gastar mais do que ganha, evitando problemas financeiros 
no futuro. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ADELINA VENDRAMINI ROHLOFF 
Orientador: Rosângela Villwock - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE PROPORCIONALIDADE POR MEIO DA 
METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA ALUNOS DO SÉTIMO ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Aprendizagem Significativa, Proporcionalidade, 
Resumo: Se olharmos para o cerne da construção e do desenvolvimento da Matemática 
perceberemos que são baseados na Resolução de Problemas. A medida que o homem sente a 
necessidade resolver um problema cria e desenvolve conhecimentos. Na sala de aula, um dos 
grandes desafios para o professor de Matemática é fazer com que o aluno tome gosto pela 
Resolução de Problemas e, a partir disso, possa aprender matemática. O presente artigo visa 
discorrer sobre os resultados da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola 
e das atividades desenvolvidas pelos professores participantes do Grupo de Trabalho em Rede - 
GTR, onde se buscou estudar e discutir a contribuição da Resolução de Problemas como 
metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação numa abordagem que considera os preceitos 
da teoria da aprendizagem significativa ausubeliana para a construção de conceitos e resultados 
envolvendo o conteúdo de proporcionalidade no sétimo ano de Ensino Fundamental. A 
repercussão desse trabalho na escola aponta positivamente para um maior envolvimento e 
melhoria na aprendizagem dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ADELINA VENDRAMINI ROHLOFF 
Orientador: Rosângela Villwock - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Construção do Conceito de Proporcionalidade Por Meio da Metodologia da Resolução 
de Problemas para Alunos do Sétimo Ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Problemas Geradores, Proporcionalidade, Resolução de Problemas, Teoria da 
Aprendizagem Significativa, 
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Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica trata da Resolução de Problemas como 
forma de promover o Ensino e a Aprendizagem de proporcionalidade para alunos do 7º ano do 
Ensino Fundamental. As ações aqui detalhadas têm como embasamento teórico-metodológico a 
Metodologia da Resolução de Problemas e a Teoria da Aprendizagem Significativa. A elaboração 
das atividades tem como princípio o trabalho com problemas geradores que foram elaborados de 
forma a atender as especificidades da escola em que se propõe a implementação do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA 
Orientador: Valter Soares de Camargo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Confecção de Sólidos Geométricos por meio De Dobraduras 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Sólidos, Geometria, Matemática, Dobraduras 
Resumo: O presente artigo se refere à intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) e consiste na utilização de técnicas de dobraduras, bem como a aplicação de 
outros conceitos matemáticos como alternativas pedagógicas, com o intuito de minimizar as 
dificuldades dos estudantes do ensino fundamental, do Colégio Estadual 11 de Abril, Ensino 
Fundamental e Médio, localizado na cidade de Tapejara, Estado do Paraná, durante o ano letivo 
de 2017, no que diz respeito ao aprendizado de geometria. A abordagem do assunto foi pautada, 
no desinteresse do aluno, baixa autoestima e nas dificuldades de aprendizagem, visando à 
aproximação do estudante com o objeto de estudo, por meio de dobraduras e de contextualização 
dos conceitos geométricos, finalizando com uma exposição dos materiais confeccionados durante 
o processo de Implementação do projeto. A metodologia utilizada permitiu uma análise, de 
maneira minuciosa qualitativamente, sendo que, os resultados foram formulados por meio de 
avaliação diagnóstica em relação às tarefas e aos encontros propostos. Os resultados obtidos 
foram satisfatórios, os estudantes se interessaram muito pelo conteúdo, melhoraram de maneira 
notável o nível de autoestima, além do grande aprendizado em relação aos conceitos 
matemáticos trabalhados, notando grande progresso tanto no aspecto social quanto no aspecto 
emocional. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ADILSON DE SOUZA OLIVEIRA 
Orientador: Valter Soares de Camargo - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Confecção de Sólidos Geométricos por meio de Dobraduras 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Arte, Sólidos Geométricos, Conhecimento, 
Resumo: O objetivo desse projeto de intervenção-pedagógica é realizar um estudo acerca das 
origens, formas, representações e comparações dos sólidos geométricos, mostrando aos 
estudantes que a geometria é um conhecimento necessário e experimentando uma intervenção 
criativa da Matemática com a Arte. É fato que a geometria passa pela escola pública um tanto 
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despercebida, seja pela falta de material didático ou até pela inclusão do conteúdo no Plano de 
Trabalho Docente (PTD) das escolas, notando assim a necessidade de um olhar e uma avaliação 
diferenciada, que venha a nortear uma melhor maneira de fazer a junção do aprendizado com a 
diversão no trabalho da confecção de sólidos com dobraduras. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ADRIANA DO ROCIO FONTANA FERREIRA 
Orientador: João Luíz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Modelação Matemática: metodologia que possibilita aproximações do conceito da função 
quadrática com a realidade 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Modelação Matemática, Educação Matemática, 
Resumo: A Matemática é uma disciplina diferente das demais, pois possui características e 
linguagem próprias. Ela é utilizada em todas as áreas do conhecimento e no cotidiano de todas as 
pessoas, daí sua grande importância. Entre suas aplicações destacamos os cursos técnicos, nos 
quais a interdisciplinaridade deveria ser levada em conta para que a aprendizagem dos conceitos 
matemáticos se tornem significativos para o aluno. A metodologia tradicional não dá mais conta 
de motivar os estudantes, portanto deve haver mudanças. Por outro lado, as tecnologias são 
utilizadas para a comunicação, a busca de informações e até mesmo para a aprendizagem, 
portanto, não as utilizar nas escolas é minimamente contraditório. A escola pode ser um espaço 
de organização e discussão de informações e experiências vividas por alunos e professores para 
a construção do conhecimento compartilhado. Neste contexto, o papel do professor é orientar os 
estudantes a desenvolver pesquisas e a utilizar as tecnologias para construir o seu próprio 
conhecimento e os auxiliar em suas dificuldades. Na implementação desse projeto, diante do 
desafio de construir um aprisco no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Getúlio 
Vargas, em Palmeira, a Modelação Matemática revela-se como uma metodologia alternativa para 
aproximar o conceito da função quadrática da realidade vivenciada por um estudante do Curso 
Integrado de Técnico em Agropecuária. Para tanto, será necessário elaborar situações e 
atividades motivadoras para que seja possível a criação de modelos pelos estudantes, 
envolvendo situações reais que tornarão as aulas mais interessantes, contextualizadas, 
interdisciplinares, conectadas às tecnologias e à vida cotidiana e profissional dos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ADRIANA DO ROCIO FONTANA FERREIRA 
Orientador: João Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelação Matemática: metodologia que possibilita aproximações do conceito da função 
quadrática com a realidade 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelação Matemática, Função Quadrática, Tecnologias, Educação 
Matemática, 
Resumo: A Matemática é uma disciplina diferente das demais, pois possui caraterísticas e 
linguagem próprias e é utilizada em todas as áreas do conhecimento, bem como, em todas as 
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atividades do cotidiano das pessoas, daí sua grande importância. Dentre os diversos campos da 
Matemática encontramos aplicações e dentre elas destacamos os cursos técnicos, nos quais 
deveria ser levada em conta a interdisciplinaridade para uma melhor compreensão desta ciência. 
Além disso, em um curso técnico agrícola é primordial que a Matemática esteja ligada às práticas 
agrícola e pecuária. Para tanto buscamos com esse material, tornar significativo o conceito da 
função quadrática para uma melhor compreensão por parte dos estudantes por meio da 
Modelação Matemática. Esta estratégia metodológica envolve a criação de um modelo ou 
fórmula, proporcionando a aproximação da teoria matemática à vida cotidiana ou profissional. O 
grande desafio desta unidade didática foi a elaboração de situações e atividades motivadoras, 
que envolvessem a construção de um aprisco e conceitos matemáticos com ênfase na função 
quadrática. As atividades elaboradas que envolvem as tecnologias objetivam a aproximação dos 
alunos à 2. Realidade vivida, no que diz respeito ao seu uso para a comunicação, a busca da 
informação e a construção da aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ADRIÂNGELA MILANI MURIANA AFONSO 
Orientador: Mariana Moran Barroso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO DE OPERAÇÕES COM FRAÇÕES POR MEIO DA MÚSICA COM O APORTE 
DA TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Fração, Matemática, Música 
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar as atividades realizadas durante o Programa 
de Desenvolvimento Estadual - PDE, 2016/2017. No projeto de ensino o objetivo foi proporcionar 
uma metodologia diferenciada aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, no ensino de 
operações com frações por meio da música, aplicando e desenvolvendo um roteiro de estudo com 
materiais didáticos. O material didático apresentado minimizou as dificuldades percebidas na 
disciplina de Matemática no estudo das principais operações com frações, com atividades práticas 
centradas nas partituras, bem como nas notas musicais. O educando aprendeu conceitos teóricos 
musicais, por meio da leitura de partituras e do instrumento (flauta doce). Tais conceitos foram 
relacionados com o estudo de frações. A implementação do projeto culminou com apresentação 
de um recital para toda a comunidade escolar interagindo e socializando um caminho diferente 
para o ensino matemático. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ADRIÂNGELA MILANI MURIANA AFONSO 
Orientador: Mariana Moran Barroso - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENSINO DE OPERAÇÕES COM FRAÇÕES POR MEIO DA MÚSICA COM O APORTE 
DA TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Fração, Matemática, Música, 
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Resumo: Este trabalho, em andamento, resulta em proporcionar uma metodologia diferenciada 
no ensino de operações com frações por meio da música. Está pautado na pesquisa qualitativa. 
Será desenvolvido com alunos do 7º ano de Escola Pública, no município de Iretama. O referido 
projeto visa minimizar as dificuldades percebidas na disciplina de Matemática, no estudo das 
principais operações com frações, tornando as atividades lúdicas centradas nas partituras, bem 
como nas notas musicais. O educando apropriar-se-á de conceitos teóricos musicais, através de 
aulas de música, utilizando-se do instrumento (flauta doce), relacionando com o estudo de 
frações. A implementação do projeto culminará com apresentação de um recital para toda a 
comunidade escolar interagindo e socializando um caminho diferente para o ensino matemático. 
Este trabalho resultará em sua implementação, produção didático-pedagógica e artigo final. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O Tangram como material manipulativo de geometria para a aprendizagem de figuras 
planas com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Ludicidade, Tangram, Geometria Plana, 
Resumo: Este artigo consiste na análise dos resultados de uma proposta de estudo acerca do 
uso de material manipulativo para o ensino de geometria plana, usando o Tangram. A intervenção 
foi realizada com alunos de 6º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Vereador José 
Balan - Ensino Fundamental, Médio e Profissional na cidade de Umuarama. O material foi 
elaborado com o propósito de desenvolver 32 horas aulas com atividades utilizando o Tangram 
envolvendo a confecção de jogos em madeira e com EVA. Desta forma, o material serviu como 
base para o desenvolvimento da aprendizagem de geometria plana, em especial dos conceitos de 
perímetro e área, bem como incentivou a criatividade e facilitou a construção de conhecimentos 
geométricos. 
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Professor PDE: AGNALDO MARCOS DA SILVA 
Orientador: Tálita Secorun dos Santos - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Tangram como material manipulativo de geometria para a aprendizagem de figuras 
planas com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ludicidade, Tangram, Geometria Plana, 
Resumo: Esta unidade didática propõe um estudo sobre o uso de material manipulativo para o 
ensino de geometria plana, usando o Tangram como estratégia de ensino de matemática. Ela 
apresenta aulas com atividades que permitem formar conhecimentos de geometria plana, 
associando-os à realidade concreta visando promover a superação do ensino abstrato. A 
intervenção será realizada com alunos de 6º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual 
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Vereador José Balan na cidade de Umuarama. O material foi elaborado com o propósito de 
desenvolver 32 horas aulas com atividades utilizando o Tangram envolvendo a confecção de 
jogos de Tangram em madeira e com EVA, permitindo que cada aluno tenha pelo menos um jogo 
para desenvolver as suas atividades. Desta forma, o material servirá como base para o 
desenvolvimento da aprendizagem de geometria plana, voltado para a construção de 
conhecimentos de perímetro e área, bem como incentivar a criatividade e facilitar a construção de 
conhecimentos geométricos. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: FAMÍLIA E DINHEIRO: QUAL A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA 
FINANCEIRA PARA JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO? 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Educação Financeira, Orçamento, Planejamento familiar 
Resumo: O ensino da matemática financeira é importante para o desenvolvimento do nosso 
aluno. Saber gerenciar suas finanças auxilia em suas contas mensais e facilita sua vida 
financeira. A matemática financeira é de extrema importância para o educando do ensino médio, 
pois é nesta etapa da vida que este aluno ingressa no mercado de trabalho e começa a utilizar o 
dinheiro com mais responsabilidade na questão financeira tanto em sua vida pessoal quanto 
profissional. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: FAMÍLIA E DINHEIRO: QUAL A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA 
FINANCEIRA PARA JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO? 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Educação Financeira, Orçamento, Planejamento familiar, 
Resumo: O ensino da matemática financeira é importante para o desenvolvimento do nosso 
aluno. Saber gerenciar suas finanças auxilia em suas contas mensais e facilita sua vida 
financeira. A matemática financeira é de extrema importância para o educando do ensino médio, 
pois é nesta etapa da vida que este aluno ingressa no mercado de trabalho e começa a utilizar o 
dinheiro com mais 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação financeira, orçamento, juros, descontos 
Resumo: O presente artigo faz parte das etapas do Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE, de formação continuada, na disciplina de Matemática. Tem como objetivo fazer um relato 
sobre a implementação de uma proposta contida na Unidade Didática   A Matemática como 
ferramenta para a Educação Financeira . O público-alvo foram os alunos do 3º ano do ensino 
médio da Escola Estadual de Dois Vizinhos, no município e Núcleo de Dois Vizinhos. Neste 
trabalho o propósito foi mostrar aos alunos que, em um mundo globalizado, as pessoas são 
movidas a atitudes de consumismo desenfreado e ilimitado e que, através da educação 
financeira, pode-se usar ferramentas para que eles e suas famílias consigam planejar seus gastos 
e investimentos e com isso obtenham resultados significativos que lhes tragam maior qualidade 
de vida. Os resultados obtidos com a implementação, mostram a importância da realização de um 
trabalho nessa direção por parte da escola, especialmente na disciplina de Matemática, auxiliando 
no desenvolvimento da possibilidade de conscientizar os alunos a melhorar as suas 
responsabilidades financeiras, sabendo organizar, economizar, investir e fazer um bom 
planejamento financeiro. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA PARA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação financeira, orçamento, juros, descontos 
Resumo: Através da matemática financeira queremos diagnosticar a organização orçamentária 
da família, apresentar uma estratégia de controle de gastos e delimitar as vantagens e 
desvantagens que a mesma terá em utilizar o planejamento orçamentário a partir da escola é o 
nosso desafio e pode ser considerado como um suporte para as famílias que não têm controle 
nenhum sobre suas finanças e também àquelas que pretendem obter mais qualidade de vida. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos e Atividades de Raciocínio Lógico - Desenvolvendo a Matemática com Atividades 
Lúdicas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Raciocínio lógico, Lúdico, Ensino da matemática, 
Aprendizagem, 
Resumo: Este presente trabalho faz parte dos estudos realizados no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE/2017. Apresenta um relato sobre a aplicação do projeto de 
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intervenção pedagógica  Jogos e atividades de raciocínio lógico-desenvolvendo a matemática 
com atividades lúdicas. Na perspectiva de enfrentamento aos problemas encontrados na escola 
no ensino e na aprendizagem das seis operações, o uso dos jogos e atividades de raciocínio 
lógico foi a metodologia escolhida como estratégia para a superação desta problemática. O 
trabalho demonstra como foi o desenvolvimento dessa metodologia na busca pelo aprimoramento 
do ensino da matemática usando os jogos e atividades de raciocínio lógico tornando as aulas 
mais atrativas e com mais motivação e interesse no aprendizado da Matemática. Defende-se 
neste trabalho que o uso do lúdico como metodologia de trabalho estimula os estudantes no 
aprendizado, sendo possível ser explorado em todos os conteúdos matemáticos. Também 
apresentaremos as discussões e sugestões obtidas no Grupo de Trabalho em Rede - GTR. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos e Atividades de Raciocínio Lógico - Desenvolvendo a Matemática com Atividades 
Lúdicas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: jogos matemáticos, raciocínio lógico, lúdico, ensino da matemática 
Resumo: A proposta de trabalho desta Produção Didático-Pedagógica tem o intuito de apresentar 
uma metodologia diferenciada para os alunos do sexto ano no intuito de estimular o aprendizado 
das seis operações e do raciocínio lógico. Buscando assim, o desenvolvimento das habilidades 
matemáticas consideradas básicas para os anos subsequentes. Com os jogos matemáticos os 
alunos podem encontrar equilíbrio entre o real e o imaginário ampliando seus conhecimentos e o 
raciocínio lógico-matemático. Os jogos também contribuem para o desenvolvimento social como 
respeito mútuo, cooperação, obediência às regras, senso de responsabilidade, justiça e iniciativa, 
seja pessoal ou grupal. As atividades de raciocínio lógico desenvolvem a concentração fazem os 
alunos analisarem, argumentarem, justificarem e testarem hipóteses e assim, proporcionam um 
melhor aprendizado de matemática. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Utilizando jogos como estratégia para o ensino e aprendizagem da matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos, Aprendizagem, Estratégia 
Resumo: No decorrer desse trabalho, deparamo-nos com alunos que apresentam dificuldades no 
aprendizado das quatro operações básicas. Precisamos cada vez mais dispor de recursos 
metodológicos que possam nos auxiliar, e também garantir o sucesso dos educandos. O trabalho 
proposto visa enriquecer e inovar as práticas pedagógicas desenvolvendo estratégias que 
auxiliem o professor na sala de aula, de maneira que os conteúdos sejam compreendidos com 
maior facilidade. Este artigo relata o desenvolvimento do projeto realizado em turmas do 6° ano, 
em que foram utilizados diversos jogos em sala de aula, os quais foram elaborados durante os 
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estudos do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE - 2016). O tema de estudo 
desenvolvido preocupou-se em empregar jogos didáticos como instrumentos metodológicos no 
ensino, como tentativa de minimizar as dificuldades que o aluno apresentava, em relação às 
quatro operações básicas, principalmente, a multiplicação e divisão. A aplicação do projeto 
contribui também na formação dos educandos, tornando-os mais autoconfiantes, críticos, 
participativos, desafiadores, criativos e motivados, uma vez que com essa prática os alunos são 
levados às experiências que envolvem: erros, incertezas, construções de hipóteses e acertos; e, 
consequentemente, um melhor desenvolvimento desses alunos. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Utilizando jogos como estratégia para o ensino e aprendizagem da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Operações Básicas, Jogos, Aprendizagem 
Resumo: A proposta desta unidade didática é a de apresentar uma estratégia na disciplina de 
Matemática que permita estimular a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. Na perspectiva 
do sucesso dos educandos e na exploração dos conceitos matemáticos que, a utilização dos 
jogos servirá para minimizar as dificuldades que o aluno apresenta em relação as quatro 
operações básicas, principalmente a multiplicação e divisão. O jogo na disciplina de Matemática 
torna os 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 resposta. Espera-se que essa unidade ajude na construção do 
saber e no desenvolvimento do raciocínio lógico. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A prática esportiva voltada para o ensino da matemática 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Prática esportiva, matemática, cooperação 
Resumo: A matemática comumente foi passada como uma área do conhecimento essencial para 
a vida, porém não havia preocupações em desenvolver as capacidades e potencialidades dos 
alunos através de atividades que buscassem soluções para os seus problemas, enfim a 
preocupação maior era em vencer conteúdos ao invés de desenvolver o pensamento lógico-
matemático. Com este trabalho tenho o objetivo de propor atividades diferenciadas através de 
práticas esportivas voltadas para o ensino da matemática, direcionadas aos alunos do 7° ano do 
Ensino Fundamental, tendo como foco o lúdico como instrumento facilitador, buscando romper as 
dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos e, ao mesmo tempo, desenvolvendo o 
interesse e a motivação em aprender matemática. Os jogos podem ser um recurso fundamental 
para que os alunos passem a entender e a utilizar regras que serão empregadas no processo de 
ensino-aprendizagem, na apropriação dos diferentes conteúdos, indo muito mais além do que os 
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conteúdos que a disciplina de matemática deseja alcançar. Através de jogos cooperativos busca, 
também, alcançar valores que estão sendo esquecidos dentro da sociedade atual, como 
cooperação, respeito, ética e cidadania, que são essenciais para formação de um cidadão justo e 
consciente das suas responsabilidades. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A prática esportiva voltada para o ensino da matemática 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Prática esportiva, matemática, cooperação 
Resumo: A matemática comumente foi passada como uma área do conhecimento essencial para 
a vida, porém não havia preocupações em desenvolver as capacidades e potencialidades dos 
alunos através de atividades que buscassem soluções para os seus problemas, enfim a 
preocupação maior era em vencer conteúdos ao invés de desenvolver o pensamento lógico-
matemático. Com este trabalho tenho o objetivo de propor atividades diferenciadas através de 
práticas esportivas voltadas para o ensino da matemática, direcionadas aos alunos do 7° ano do 
Ensino Fundamental, tendo como foco o lúdico como instrumento facilitador, buscando romper as 
dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos e, ao mesmo tempo, desenvolvendo o 
interesse e a motivação em aprender matemática. Os jogos podem ser um recurso fundamental 
para que os alunos passem a entender e a utilizar regras que serão empregadas no processo de 
ensino-aprendizagem, na apropriação dos diferentes conteúdos, indo muito mais além do que os 
conteúdos que a disciplina de matemática deseja alcançar. Através de jogos cooperativos busca, 
também, alcançar valores que estão sendo esquecidos dentro da sociedade atual, como 
cooperação, respeito, ética e cidadania, que são essenciais para formação de um cidadão justo e 
consciente das suas responsabilidades. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O ESTUDO DA ANÁLISE COMBINATÓRIA NA ESTRATÉGIA DE RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS: uma abordagem sem o uso de fórmulas 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Análise Combinatória, Resolução de problemas, Princípio Fundamental da 
Contagem, 
Resumo: Este artigo surgiu da necessidade de se refletir sobre as dificuldades de aprendizagem 
apresentadas pelos alunos ao estudarem Análise Combinatória, ocasionada geralmente por uma 
prática pedagógica inadequada, uma vez que, o uso de fórmulas sem nenhuma reflexão passa a 
ser a única forma de resolução dos problemas. O objetivo principal deste estudo é elaborar uma 
proposta pedagógica de ensino para se trabalhar com conceitos básicos da Análise Combinatória 
voltados para o Ensino Médio, sem o uso de fórmulas, utilizando exclusivamente a resolução de 
problemas e enfatizando o principio multiplicativo como principal estratégia de resolução para os 
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problemas de contagem. A metodologia usada neste trabalho foi a pesquisa bibliográfica que 
focalizou os trabalhos de Onuchic e Avellato, pois contemplam esse assunto de forma clara e 
objetiva. As atividades propostas aqui foram desenvolvidas em quatro momentos compostos de 
atividades a serem realizadas pelos alunos em pequenos grupos, envolvendo problemas do 
cotidiano, e tem como finalidade colocar o aluno no papel de construtor do seu conhecimento. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ESTUDO DA ANÁLISE COMBINATÓRIA NA ESTRATÉGIA DE RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS: uma abordagem sem o uso de fórmulas 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Análise Combinatória, Resolução de Problemas, Princípio Fundamental da 
Contagem, 
Resumo: A presente produção didática tem como objetivo analisar como se desenvolve a 
aprendizagem da Análise Combinatória sem o uso sistêmico de fórmulas, com base no Princípio 
Fundamental da Contagem, usando a Estratégia Metodológica da Resolução de Problemas, em 
alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Unidade Polo de Arapongas. 
Acreditamos que, para nós professores, a abordagem da análise combinatória, utilizando a 
estratégia de resolução de problemas como a principal metodologia, é possivelmente a estratégia 
mais adequada, uma vez que nos permitirá diagnosticar os erros e fazer as intervenções 
necessárias, colocando o aluno no papel de construtor do seu conhecimento. O Princípio 
Fundamental da Contagem pode ser aplicado aos diferentes tipos de problemas combinatórios, e 
também, é base das fórmulas empregadas no ensino da Análise Combinatória Para desenvolver 
as atividades serão seguidos os passos de organização de tarefas em etapas, sugerido pelas 
autoras Allevato e Onuchic (2009) descritos no projeto. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A TECNOLOGIA DIGITAL NO ENSINO: Possibilidades e aproximações para a formação 
de professores de Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Tecnologia, Ensino, Formação, Professores, Matemática, 
Resumo: Diante das dificuldades apresentadas pelos alunos na aprendizagem de Matemática, o 
uso das Tecnologias Digitais no ensino pode ser uma alternativa para um contexto mais dinâmico 
em sala de aula. No entanto, os professores precisam se conscientizar da importância do uso das 
tecnologias digitais para o ensino, bem como precisam ser treinados para as possibilidades desse 
uso. Dessa forma, este trabalho visa estudar o uso das tecnologias digitais educacionais na 
formação de professores, principalmente os de Matemática, da rede pública estadual, bem como 
desenvolver a formação desses professores para que os problemas identificados possam ser 
amenizados. Para atingir esse objetivo foi utilizada a metodologia qualitativa de pesquisa-ação, 
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como forma de integrar ações para tentar solucionar um problema identificado, por meio da 
inserção de oficinas com um material teórico desenvolvido, a fim de auxiliar na compreensão da 
importância do uso das tecnologias digitais educacionais na formação docente. Como principais 
resultados percebe-se, após a implementação dos conteúdos com os professores de Matemática, 
um crescimento na importância dada à tecnologia nos processos de ensino de Matemática, bem 
como a consciência de que se pode fazer algo com os recursos já disponíveis. Por fim, são 
deixadas algumas considerações finais que direcionam para a importância desse tipo de 
formação dos professores. 
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Título: A Tecnologia Digital no Ensino: possibilidades e aproximações para a Formação de 
Professores de Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Tecnologias Digitais, Matemática, Formação de Professores, 
Resumo: O uso das Tecnologias Digitais no ensino pode ser uma alternativa para um contexto 
mais dinâmico em sala de aula, principalmente para o ensino da Matemática. Dessa forma, este 
projeto visa estudar de que forma as tecnologias digitais podem auxiliar a formação de 
professores, principalmente os de Matemática, da rede pública estadual a utilizarem esses 
instrumentos em sala de aula. Para que este objetivo seja alcançado, a abordagem metodológica 
utilizada será a pesquisa de caráter qualitativa na modalidade pesquisa-ação, com base nas 
interpretações dos participantes feitos a partir da inserção do material didático desenvolvido, que 
vislumbra contextualizar a área de Formação de Professores de Matemática e o uso das 
tecnologias para a sala de aula. Assim, esse estudo visa favorecer o saber e propõe a inserção de 
metodologias alternativas, ao qual vem na tentativa de acrescentar e apoiar o processo de ensino 
e de aprendizagem de conteúdos matemáticos. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU POR 
MEIO DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Equações, Álgebra, 
Resumo: O presente artigo teve como objetivo investigar as contribuições da metodologia de 
Resolução de Problemas, pensada por meio de uma sequência didática para o ensino de álgebra 
nas equações de 1º grau. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi elaborada uma Unidade 
Didático-Pedagógica, implementada em sessenta e quatro horas-aulas. As discussões e reflexões 
tiveram como referenciais teóricos Polya (2006), Onuchic e Allevato (2004), Dante (2002), Vlassis 
e Demonty (2002), Diretrizes Curriculares de Matemática (2008), entre outros. Foi realizado um 
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centrado no desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem dos alunos do 7º ano do 
Ensino Fundamental, focando na leitura, interpretação e na capacidade de relacionar situações 
problemas usando os algoritmos, os símbolos e incógnitas para criar relações simbólicas na 
aprendizagem da álgebra e no tema equações. Dentre as 34 atividades aplicadas, foram 
escolhidas cinco para serem aqui relatadas, todas segundo a abordagem de Resolução de 
Problemas. Com as atividades realizadas, foi possível perceber que a ausência das habilidades 
em leitura e interpretação de textos e a falta de pré-requisitos influenciam fortemente no 
insucesso dos alunos em Matemática. Além disso, a contextualização do conteúdo com o seu 
cotidiano faz com que a aprendizagem seja mais significativa. 
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Título: Uma sequência didática para o ensino de Equações do 1º Grau por meio da Resolução de 
Problemas 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Equações do 1º grau, Álgebra, 
Resumo: Com a presente unidade didático-pedagógica, temos como objetivo investigar as 
contribuições da metodologia de Resolução de Problemas, pensada por meio de uma sequência 
didática para o ensino de álgebra nas equações de 1º grau. Apresenta um estudo centrado no 
desenvolvimento dos processos ensino e aprendizagem dos alunos do 7º ano de escolaridade, 
focando na leitura, interpretação e na capacidade de relacionar situações problemas usando os 
algoritmos, os símbolos e incógnitas para criar relações simbólicas na aprendizagem da álgebra e 
no tema equações. A metodologia adaptada será através de uma experiência de ensino. A 
recolha dos dados inclui áudios, registos escritos pela professora, que é também a pesquisadora, 
e cópias de atividades feitas pelos alunos. Os momentos escolhidos para recolher os dados serão 
aqueles em que os alunos se envolverão na Resolução de Problemas, de explorações e 
investigações matemáticas, bem como as discussões que ocorrerem a seu propósito. Espera-se 
com esse projeto que os alunos desenvolvam suas capacidades de investigação e possam 
superar suas defasagens, aprendam outras formas de executar o trabalho com álgebra, façam a 
articulação da matemática algorítmica com a matemática algébrica e resolvam os diversos tipos 
de problemas que possam surgir em sala de aula e em provas externas de longa escala. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Origami e matemática: uma forma lúdica e interessante de aprender geometria 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: geometria, aprendizado, origami 
Resumo: Tendo em vista a grande dificuldade dos alunos em assimilar e concretizar conceitos 
matemáticos a sua realidade e o pouco estreitamento com uma aprendizagem significativa, torna-
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se necessário criar ou propiciar formas que evidenciem a ocorrência de tais relações. Usufruindo-
se da grande apreciação que os alunos têm por atividades lúdicas, o projeto se desenvolve 
através de uma linha de ensino lúdica e dinâmica, relacionando as dobraduras de papel, 
popularmente conhecidas como origami, com alguns conteúdos matemáticos, dentro da 
geometria para o 6º ano do Ensino Fundamental. Dentro como objetivo agregar conceitos de área 
e perímetro com o origami, onde o mesmo assume um papel de facilitador do processo de ensino-
aprendizagem, dando significado aos conceitos matemáticos, da geometria, pois a mesma está 
presente em todas as formas e ideias que os olhos humanos podem alcançar, como exemplo 
pode-se citar as flores, as colmeias, as construções, enfim, no mundo que nos cera, esperando 
que os alunos conceberem o quão maravilhoso é compreender todo esse universo geométrico, é 
certo que esse seria o conteúdo mais aprendido na escola. 
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Título: Origami e matemática: uma forma lúdica e interessante de aprender geometria 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: aprendizagem, origami, geometria 
Resumo: Tendo em vista a grande dificuldade dos alunos em assimilar e concretizar conceitos 
matemáticos a sua realidade e o pouco estreitamento com uma aprendizagem significativa, torna-
se necessário criar ou propiciar formas que evidenciem a ocorrência de tais relações. Usufruindo-
se da grande apreciação que os alunos têm por atividades lúdicas, o projeto se desenvolve 
através de uma linha de ensino lúdica e dinâmica, relacionando as dobraduras de papel, 
popularmente conhecidas como origami, com alguns conteúdos matemáticos, dentro da 
geometria para o 6º ano do Ensino Fundamental. Dentro como objetivo agregar conceitos de área 
e perímetro com o origami, onde o mesmo assume um papel de facilitador do processo de ensino-
aprendizagem, dando significado aos conceitos matemáticos, da geometria, pois a mesma está 
presente em todas as formas e ideias que os olhos humanos podem alcançar, como exemplo 
pode-se citar as flores, as colmeias, as construções, enfim, no mundo que nos cera, esperando 
que os alunos conceberem o quão maravilhoso é compreender todo esse universo geométrico, é 
certo que esse seria o conteúdo mais aprendido na escola. 
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Palavras-chave: Ludicidade, Criatividade, Inclusão 
Resumo: A busca por mudanças pedagógicas educacionais e a necessidade de inserção de 
crianças com esta síndrome no ambiente escolar torna-se primordial. A escola tem o objetivo de 
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promover a formação tanto social quanto intelectual, oferecer oportunidades, melhorias na 
qualidade de vida, nas condutas pessoais, bem como a interação com seus pares. Assim como 
em outros transtornos de desenvolvimento, crianças com Síndrome de Asperger possuem 
necessidades educacionais especiais devido às condições clínicas, comportamentais, cognitivas, 
de linguagens e de adaptação social. Neste sentido, a inclusão do lúdico nas aulas de matemática 
é imprescindível, o material visual torna a aprendizagem positiva e proveitosa. Em alguns 
momentos a muito mais do que aprender além do conteúdo. A capacidade de organização, 
reflexão, o compreender do ganhar e perder o respeito às regras são muito bem trabalhadas em 
jogos educativos. A transformação, valorização e inovação das práticas pedagógicas são 
fundamentais neste processo de atrelamento do lúdico aos conteúdos básicos do currículo, e para 
que este processo se efetive com sucesso exige do profissional da educação uma reciclagem 
contínua, habilidade, perseverança e paciência. O professor deve pensar no desenvolvimento do 
seu educando como cidadão crítico e protagonista da sua história. 
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Título: O JOGO COMO RECURSO METODOLOGICO NO ENSINO DAS QUATRO 
OPERAÇÕES NO CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS NA VIDA DIÁRIA DOS ALUNOS 
COM SÍNDROME DE ASPERGER 
Tema: Tendências Metodológicas 
Palavras-chave: Ludicidade, Criatividade, Inclusão 
Resumo: A busca por mudanças pedagógicas educacionais e a necessidade de inserção de 
crianças com esta síndrome no ambiente escolar torna-se primordial. A escola tem o objetivo de 
promover a formação tanto social quanto intelectual, oferecer oportunidades, melhorias na 
qualidade de vida, nas condutas pessoais, bem como a interação com seus pares. Assim como 
em outros transtornos de desenvolvimento, crianças com Síndrome de Asperger possuem 
necessidades educacionais especiais devido às condições clínicas, comportamentais, cognitivas, 
de linguagens e de adaptação social. Neste sentido, a inclusão do lúdico nas aulas de matemática 
é imprescindível, o material visual torna a aprendizagem positiva e proveitosa. Em alguns 
momentos a muito mais do que aprender além do conteúdo. A capacidade de organização, 
reflexão, o compreender do ganhar e perder o respeito às regras são muito bem trabalhadas em 
jogos educativos. A transformação, valorização e inovação das práticas pedagógicas são 
fundamentais neste processo de atrelamento do lúdico aos conteúdos básicos do currículo, e para 
que este processo se efetive com sucesso exige do profissional da educação uma reciclagem 
contínua, habilidade, perseverança e paciência. O professor deve pensar no desenvolvimento do 
seu educando como cidadão crítico e protagonista da sua história. 
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Título: O ERRO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM NAS OPERAÇÕES COM 
NÚMEROS INTEIROS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Análise de Erros, Números Inteiros, Matemática no Ensino Fundamental 
Resumo: O trabalho ¨O erro como estratégia de aprendizagem nas operações com números 
inteiros  teve como objetivo desenvolver uma proposta de ensino voltada para a análise de erros 
pelos alunos com vistas a contribuir para a superação de suas dificuldades no processo de 
resolução de cálculos e problemas com números inteiros. Este artigo trata da identificação e 
análise de erros em atividades realizadas por 64 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de 
uma escola pública do estado do Paraná no ano de 2017. Como instrumento de diagnóstico foi 
aplicado um conjunto de atividades contendo as operações de adição, subtração, multiplicação e 
divisão de números inteiros. Após, os erros observados nas atividades foram identificados e 
analisados. Os resultados obtidos após a análise desenvolvida possibilitaram determinar as 
seguintes categorias de erros: somou ao invés de subtrair, subtraiu ao invés de somar, erros nas 
adições algébricas de números inteiros, erros na multiplicação de números inteiros e erros na 
divisão de números inteiros. A análise de erros possibilita desenvolver estratégias de ensino que 
possibilitam aos alunos o questionamento e a reflexão sobre os processos de resolução das 
questões e sobre a natureza dos erros. 
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Título: O ERRO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM NAS OPERAÇÕES COM 
NÚMEROS INTEIROS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Análise de Erros, Números Inteiros, Aprendizagem Matemática 
Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo desenvolver uma proposta de ensino voltada 
para a análise de erros que possa contribuir para a superação de dificuldades observadas no 
processo de resolução de cálculos e problemas com números inteiros de alunos do 7º ano do 
Ensino Fundamental. Algumas vezes, essas dificuldades permanecem de um ano letivo para 
outro, acumulando dificuldades em relação ao conteúdo, o que justifica a importância deste 
trabalho. Destaca-se o papel e a importância do erro no processo de aprendizagem das 
operações com números inteiros, como potencializadores da aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ANDRÉA OSTRUFKA 
Orientador: Luciane Grossi Bombacini - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS 
UTILITÁRIOS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria espacial, reciclados, móveis utilitários, 
Resumo: O presente artigo trata-se de uma proposta de intervenção pedagógica, desenvolvida 
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no Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná - PDE, promovido pela Secretaria do 
Estado de Educação do Paraná. A intervenção abordou o ensino da geometria espacial, utilizando 
como recurso a reciclagem de paletes de madeira para a construção de móveis utilitários para o 
uso no ambiente escolar. Tem por objetivo despertar o interesse dos educandos pela geometria e 
pela matemática respectivamente, buscando assim, trabalhar de forma mais concreta, 
relacionando teoria e prática, assim como a conscientização da preservação do meio ambiente 
através da reutilização dos paletes. A formalização deste conhecimento aconteceu através da 
construção de móveis utilitários, explorando-se os conhecimentos da geometria como área, 
perímetro, volume e noção de medidas. Os resultados finais deste trabalho mostraram que os 
alunos participantes das atividades, apresentaram avanços na compreensão e realização dos 
cálculos obtidos através construção dos móveis, ressaltando a importância da utilização de 
atividades práticas no meio educacional, motivando os alunos e contribuindo com o processo de 
ensino aprendizagem. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A MODELAGEM MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS 
UTILITÁRIOS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria espacial, reciclados e móveis utilitários 
Resumo: Este trabalho é uma proposta de intervenção pedagógica na realidade escolar de uma 
turma do 2° ano, do ensino médio, na disciplina de matemática. A intervenção aborda o ensino da 
geometria, utilizando como recurso a reciclagem de paletes de madeira. Os alunos assistirão 
vídeos relacionados ao meio ambiente, abordando a preservação e o cuidado com meio ambiente 
e também a importância da reciclagem, como por exemplo dos paletes de madeira. A 
formalização deste conhecimento é feita através da construção de móveis utilitários, explorando 
os conhecimentos da geometria como área, perímetro, volume e noção de medidas. A avaliação 
será feita durante a prática de construção, com intuito de comparar os avanços que os alunos 
obtiveram diante das atividades propostas. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O ENSINO 
DE NÚMEROS INTEIROS - UMA EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO 7º ANO 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e escola 
Palavras-chave: Números inteiros, Investigação Matemática, Prática Pedagógica 
Resumo: Quantas vezes um professor de Matemática se depara com a pergunta: Professor, 
menos com menos, dá mais ou menos? Pensando em sanar estas dúvidas que são tão 
frequentes nas aulas de Matemática, este artigo tem por objetivo fazer algumas considerações 
sobre a introdução do conceito de Números Inteiros, por meio do uso de tarefas investigativas. 
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Relata a aplicação de algumas atividades que foram desenvolvidas com a intenção de 
proporcionar uma prática pedagógica além da aula expositiva, que utiliza apenas a exposição 
apresentada no livro didático, contribuindo para que os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 
tenham a oportunidade de investigar como os números positivos e negativos são utilizados e 
quais são suas principais características. Ao fazer um breve estudo sobre como pode ser uma 
aula de Investigação Matemática, quais passos seguir e o que esperar do aluno, é possível 
perceber como essa metodologia pode contribuir para uma aprendizagem em que o aluno faz 
parte da construção de seu conhecimento. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Positivo ou negativo? Introdução ao conceito de número negativo por meio de 
investigações matemáticas 
Tema: Pesquisa em educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Números Inteiros, História da Matemática, Investigação Matemática 
Resumo: Quantas vezes um professor de Matemática se depara com a pergunta: Professor, 
menos com menos, dá mais ou menos? Pensando em sanar estas dúvidas que são tão 
frequentes nas aulas de Matemática, este projeto tem por objetivo fazer a introdução do conceito 
de Números Inteiros, utilizando a História da Matemática como ponto de partida e fazendo uso de 
tarefas investigativas, proporcionando uma prática pedagógica que contribua para que os alunos 
do 7º ano do Ensino Fundamental, participantes da pesquisa utilizem corretamente os números 
positivos e negativos e cheguem ao Ensino Médio com pouca ou nenhuma dificuldade para se 
fazer operações com Números Inteiros. 
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Título: O Ensino das quatro operações básicas da Matemática com o uso do Ensino Exploratório 
no 6º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Quatro Operações, Ensino de Matemática, Ensino Exploratório, 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir possibilidades e desafios que buscam 
minimizar as dificuldades apresentadas no ensino e aprendizagem das quatro operações 
matemáticas utilizando o ensino exploratório com o uso de jogos e materiais manipuláveis e 
mídias tecnológicas, na turma de 6º ano do Ensino Fundamental. Foram desenvolvidas nove 
tarefas, em trinta e duas horas aula, com uma turma de sexto ano, no Colégio Estadual 
Professora Orlanda Distéfani Santos, no Município de São Mateus do Sul. Os dados para 
elaboração do presente artigo foram colhidos através das folhas de resolução, caderno de 
anotações do professor e vídeos e áudios das aulas. Concluímos que foram estabelecidas ligação 
entre procedimento e conceito que é um dos objetivos primordiais no ensino aprendizagem da 
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Matemática, em que o ensino exploratório permitiu um aprendizado que surgiu de ideias 
discutidas e compartilhadas, oportunizando o aluno pensar, observar, descobrir caminhos, criar 
conjecturas e tomar decisões. 
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Título: O Ensino das quatro operações básicas da Matemática com o uso do Ensino Exploratório 
no 6º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Quatro Operações, Ensino da Matemática, Ensino Exploratório, 
Resumo: Neste trabalho propõem-se discutir a partir de referenciais teóricos bibliográficos, o 
ensino das quatro operações básicas de matemática à luz do ensino exploratório, utilizando-se de 
tarefas exploratórias, jogos e materiais manipuláveis e mídias tecnológicas. É muito comum 
ouvirmos na sala de aula alunos que dizem:  Matemática é muito difícil. ,  Eu não consigo fazer 
essas contas! , entre outras reclamações. Porém, sabemos que fora da escola, muitos desses 
alunos resolvem questões práticas e corriqueiras no seu dia a dia como cálculos com dinheiro, 
medidas e princípios básicos de contagem, envolvendo as quatro operações básicas da 
matemática. O desafio é que se estabeleça uma ligação entre procedimento e conceito que é um 
dos objetivos primordiais no ensino aprendizagem da Matemática, no entanto é preciso pensar em 
estratégias que viabilizem esta ligação. Através do ensino exploratório, o aprendizado emerge de 
ideias que possam ser discutidas e compartilhadas, em que o educando tem oportunidade de 
pensar, observar, descobrir caminhos, criar conjecturas e tomar decisões certas e até mesmo 
erradas. 
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Título: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU VIA RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS APLICADA AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Equações do 2º grau, Sequência de atividades de 
ensino, 
Resumo: Com o presente artigo, objetivamos apresentar uma investigação acerca das 
contribuições da Resolução de Problemas pensada por meio de uma sequência de atividades 
para o ensino de Equação do 2º Grau. As discussões e reflexões tiveram embasamento teórico 
em Polya (2006), Onuchic e Allevato (2004), Dante (2002), Vlassis e Demonty (2002), nas 
Diretrizes Curriculares de Matemática (2008), entre outros. Para o desenvolvimento desse 
trabalho, foi elaborada uma Unidade Didático Pedagógica, implementada em sessenta e quatro 
horas-aulas. A turma envolvida foi um 9º ano do Ensino Fundamental, de um colégio estadual da 
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cidade de Iporã, com um total de 25 estudantes. Do total de 34 atividades elaboradas e aplicadas 
com a turma, selecionamos para o presente artigo seis delas para a apresentação e análise. Os 
resultados apontam, dentre outros aspectos, a importância de se trabalhar com atividades que 
privilegiem a leitura e interpretação de textos atrelada aos conceitos matemáticos. Além disso, há 
que se considerar a importância de, ao introduzir o conceito de Equações do 2º Grau, iniciar 
sempre com atividades contextualizadas, as quais possibilitarão um aprendizado com maiores 
significados pelos estudantes. 
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Título: Uma sequência didática via Resolução de Problemas sobre o tema Equações do 2º Grau 
aplicada ao 9º ano do Ensino Fundamental 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Resolução de problemas, Equações de 2º grau, Sequência de atividades de 
ensino, 
Resumo: Com esta Unidade Didático-Pedagógica, objetivamos apresentar uma sequência de 
atividades para o ensino de Equação do 2º Grau por meio de Resolução de Problemas. As 
atividades serão aplicadas em uma escola estadual do município de Iporã-Pr, para alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental. A resolução de problemas é uma estratégia metodológica importante 
para o ensino da matemática, pois, além de aprimorar a inteligência, sugere que se pense, 
interprete, elabore estratégias e formule caminhos. Propomos, então, desenvolver um estudo que 
possibilite a ampliação do conhecimento, no sentido de selecionar e aprimorar diferentes tipos de 
problemas. Todas as etapas desse trabalho serão registradas por meio de fotos, gravações de 
vídeos, cópias dos cadernos dos alunos e diários de campo. Concordamos em tornar a Resolução 
de Problemas uma prática cada vez mais presente nas aulas de Matemática, a fim de estimular o 
aluno a transformar sua concepção de ensino e aprendizagem, tornando esta disciplina cada vez 
mais dotada de exemplos significativos para os estudantes e, consequentemente, privilegiando as 
experiências com caráter mais investigativo em sala de aula. Esperamos, para além da 
contribuição direta com os sujeitos envolvidos na aplicação das atividades, contribuir também com 
outros docentes que irão tratar deste tema matemático. 
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Título: Educação Financeira e Matemática: Uma abordagem por meio da Modelagem Matemática 
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Modelagem Matemática, Educação Financeira, 
Aprendizagem Significativa 
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Resumo: Este artigo discute o desenvolvimento de atividades de investigação teórico-práticas 
relacionadas à linha de pesquisa Tendências Metodológicas em Educação Matemática, que tem 
como um de seus componentes a Modelagem Matemática na Educação Matemática. O objetivo 
da pesquisa foi fomentar a investigação a respeito da aprendizagem em Matemática na promoção 
da Educação Financeira utilizando a Modelagem Matemática como alternativa pedagógica para o 
ensino e a aprendizagem de Matemática. A pesquisa investigou:  Como atividades de modelagem 
matemática podem colaborar para a Educação Financeira de alunos do Ensino Fundamental? . A 
questão de pesquisa foi detalhada por meio da questão específica  Que elementos dão indicativos 
de aprendizagem durante atividades de modelagem matemática? Para tecer considerações, 
reflexões e respaldar a investigação, a ocorrência ou não de aprendizagem, durante o 
desenvolvimento de tais atividades, utilizou-se os pressupostos da Teoria de Aprendizagem 
Significativa. Dados foram coletados por meio de registros escritos dos alunos e de anotações em 
diário de bordo. Por meio de uma análise qualitativa e interpretativa, à luz do referencial teórico da 
pesquisa, o processo analítico indica a necessidade de um ensino de Matemática voltado para a 
criticidade priorizando a contextualização e aplicabilidade dos conteúdos. 
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Título: Educação Financeira e Matemática: Uma abordagem por meio da Modelagem Matemática 
para uma Aprendizagem Significativa 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Educação Financeira, Modelagem Matemática, 
Aprendizagem Significativa 
Resumo: Este projeto relata uma pesquisa cujo objetivo é investigar a aprendizagem de 
Matemática visando a promoção da Educação Financeira pelos alunos por meio do 
desenvolvimento de atividades de modelagem matemática. A questão de pesquisa,  Como 
atividades de modelagem matemática podem colaborar para a Educação Financeira de alunos do 
Ensino Fundamental? , será investigada por meio do desenvolvimento de atividades de 
modelagem matemática com alunos do 6° ano do Ensino Fundamental e/ou Sala de Apoio. A 
Modelagem Matemática será utilizada como alternativa pedagógica para o ensino e aprendizagem 
de Matemática no processo de promoção da Educação Financeira no Ensino Fundamental. Os 
dados coletados serão analisados por meio de uma metodologia qualitativa de análise de dados. 
Espera-se com essa investigação que a aprendizagem matemática por meio de atividades de 
modelagem matemática colabore com a Educação Financeira dos alunos e promova a ruptura do 
paradigma social relacionado ao consumismo e endividamento da população. 
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Título: Aplicando a Etnomatemática na Cultura Africana 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Etnomatemática, Geometria, Cultura, África, Aprendizagem significativa, 
Resumo: A aplicação efetiva da Lei 11.645/08, referente ao trabalho da História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena no Currículo Escolar colabora para superação do quadro de desigualdades 
raciais e sociais no Brasil, contribuindo para a pluralidade étnico-racial. Este trabalho tem como 
objetivo estender o conhecimento matemático, estabelecendo uma correlação da Lei 11.645/08 
com o conteúdo matemático a ser estudado e sua aplicação prática, buscando aspectos 
importantes no currículo escolar do ensino da Matemática, como na Geometria, na História e 
Cultura Afro-Brasileira, Africana, pois trabalhar os conteúdos escolares de forma interdisciplinar e 
contextualizada no ensino e aprendizagem é importante para a formação do aluno. As ações a 
serem implantadas em sala de aula serão: explicar para o aluno o porquê de trabalhar a história e 
cultura africana; aplicar a Etnomatemática como recurso na aprendizagem da Geometria; planejar 
e desenvolver atividades relacionando a Geometria que está presente na Cultura Africana. Já 
para a aplicação do Projeto em sala de aula utilizar-se-á dos seguintes recursos: data show, 
instrumentos geométricos, objetos e imagens de matriz africana, livros específicos, subsídios 
textuais para eventuais pesquisas, lápis de cor e papel. Os conteúdos Matemáticos desenvolvidos 
no Projeto contemplam: Medidas de Comprimento, Conceitos do Desenho Geométrico, 
Aplicações de Razão e Proporção, Estudo dos Polígonos, Estudo da Geometria como: simetria, 
ângulos, padrões geométricos, tipos de reta, tipos de linha, círculo, circunferência e outras formas 
geométricas presentes nos objetos ou imagens de matriz africana, ou seja, na cultura africana. 
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Título: Aplicando a Etnomatemática na Cultura Africana 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Etnomatemática, Geometria, Cultura, África, Aprendizagem significativa, 
Resumo: A aplicação efetiva da Lei 11.645/08, referente ao trabalho da História e Cultura Afro-
brasileira e Indígena no Currículo Escolar colabora para superação do quadro de desigualdades 
raciais e sociais no Brasil, contribuindo para a pluralidade étnico-racial. Este trabalho tem como 
objetivo estender o conhecimento matemático, estabelecendo uma correlação da Lei 11.645/08 
com o conteúdo matemático a ser estudado e sua aplicação prática, buscando aspectos 
importantes no currículo escolar do ensino da Matemática, como na Geometria, na História e 
Cultura Afro-Brasileira, Africana, pois trabalhar os conteúdos escolares de forma interdisciplinar e 
contextualizada no ensino e aprendizagem é importante para a formação do aluno. As ações a 
serem implantadas em sala de aula serão: explicar para o aluno o porquê de trabalhar a história e 
cultura africana; aplicar a Etnomatemática como recurso na aprendizagem da Geometria; planejar 
e desenvolver atividades relacionando a Geometria que está presente na Cultura Africana. Já 
para a aplicação do Projeto em sala de aula utilizar-se-á dos seguintes recursos: data show, 
instrumentos geométricos, objetos e imagens de matriz africana, livros específicos, subsídios 
textuais para eventuais pesquisas, lápis de cor e papel. Os conteúdos Matemáticos desenvolvidos 
no Projeto contemplam: Medidas de Comprimento, Conceitos do Desenho Geométrico, 
Aplicações de Razão e Proporção, Estudo dos Polígonos, Estudo da Geometria como: simetria, 
ângulos, padrões geométricos, tipos de reta, tipos de linha, círculo, circunferência e outras formas 
geométricas presentes nos objetos ou imagens de matriz africana, ou seja, na cultura africana. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ANTONIO MARCOS CARRILLO GARCIA 
Orientador: Andréia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA NO ENSINO 
MÉDIO 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Matemática contextualizada, Matemática Financeira, Planilha Eletrônica, 
Resumo: Este trabalho teve por objetivo propor encaminhamentos metodológicos aos 
professores de Matemática do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos da 
cidade de Assis Chateaubriand, principalmente aos que atuam no Ensino Médio no que diz 
respeito à Matemática Financeira. O foco da contextualização se efetivou por meio da utilização 
da Tabela Price em situações problema. Estas situações foram extraídas do cotidiano dos 
professores e alunos, tais como o gerenciamento de compras a prazo, financiamentos e 
empréstimos. Tais encaminhamentos foram apresentados e discutidos com os professores em um 
curso presencial. Neste curso houve a apresentação também de ferramentas, mais precisamente 
de planilhas eletrônicas e da Tabela ou Sistema Price. Foi realizada uma dinâmica para a 
utilização destas ferramentas ao lidarem com situações problema do cotidiano que podem ser 
abordadas por meio de conhecimentos da Matemática Financeira. A conclusão foi que, por meio 
do curso oferecido aos professores, conseguimos fortalecer a ideia nos professores da 
necessidade da Matemática Financeira como conteúdo do Ensino Médio e deixá-los mais 
confiantes quanto às formas de introdução deste conteúdo em suas aulas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ANTÔNIO MARCOS CARRILLO GARCIA 
Orientador: Andréia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Propostas para uso da matemática financeira em um curso de formação continuada 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Matemática financeira, Planilhas eletrônicas, Tabela Price 
Resumo: Os conhecimentos relativos à matemática financeira são essenciais para a vida 
cotidiana dos brasileiros, que diariamente necessitam decidir entre compras à vista e/ou a prazo. 
Propõe-se nesse projeto realizar um grupo de estudo com professores e com auxílio de recursos 
tecnológicos trabalhar a Tabela Price na resolução de problemas. Pretende-se, ao final da 
formação, contribuir para o ensino da matemática financeira no Ensino Médio, mostrando aos 
docentes formas de abordar essa temática, de forma que esse curso sirva para uma tomada de 
consciência em relação a uma boa educação financeira e que isso possa a ser ensinado em sala 
de aula. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: APARECIDA DE LOURDES MENEGAZZO 
Orientador: Marcelo Carlos de Proença - IES: UEM 
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Etapa: Artigo 
 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES 
ARITMÉTICAS: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Resolução de problemas, Estratégias, Operações aritméticas, 
Resumo: Resumo: Este trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Silvio Magalhães Barros - 
Ensino Fundamental e Médio, no município de Maringá/Paraná. O objetivo foi favorecer a 
compreensão das operações aritméticas a alunos do 6º ano do ensino fundamental, com base 
nas estratégias de resolução de problemas. Foi desenvolvido em sala de aula, em quatro ações, 
tendo o problema como ponto de partida para introduzir um conteúdo envolvendo algoritmos, 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Em todas as situações problemas, os alunos criavam 
suas estratégias de resolução, sempre mediados pela professora. Em seguida, os alunos 
apresentavam suas estratégias, no quadro de giz, com discussões sobre o processo de 
resolução. A professora fez a articulação de cada estratégia relacionando as representações com 
os conceitos dos algoritmos. Assim, buscou-se favorecer a aprendizagem significativa, com a 
compreensão dos conceitos trabalhados, não de forma mecânica, para que os alunos do 6º ano 
compreendessem os conteúdos de matemática. Durante a realização desse trabalho, verificamos 
que os alunos, apresentaram um avanço significativo, sendo que, no início da elaboração das 
estratégias, apresentavam dificuldades para realizar as atividades. Na avaliação final, 
observamos que a média foi de 7,6, evidenciando que a abordagem da resolução de problemas, 
tendo o problema como ponto de partida, e todas as atividades decorrentes da retomada de uma 
análise na perspectiva da resolução de problemas favoreceram a aprendizagem dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: APARECIDA DE LOURDES MENEGAZZO 
Orientador: Marcelo Carlos de Proença - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES 
ARITMÉTICAS: ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DOS ALUNOS DO 6º ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, OPERAÇÕES 
ARITMÉTICAS 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica tem como foco a temática da resolução de 
problemas como estratégia de ensino e aprendizagem de Matemática. Desse modo, o objetivo é 
favorecer a compreensão das operações aritméticas a alunos do 6º ano do ensino fundamental 
com base no trabalho envolvendo as estratégias de resolução de problemas. Assim, elaboramos 
uma Unidade Didática a ser desenvolvida em sala de aula. Para tal, abordaremos as quatro 
operações aritméticas, introduzindo-as por meio de um problema, ou seja, o problema será 
adotado como ponto de partida. Desse modo, busca-se levar os alunos a desenvolver estratégias 
próprias de resolução, além de oportunizar a compreensão de problemas. De modo geral, busca-
se oportunizar aos alunos um trabalho em equipe, desenvolvendo sua autonomia, o espírito de 
cooperação, a capacidade de comunicar-se, questionar, valorizando suas opiniões, abrindo 
espaço para argumentação. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: APARECIDA ROCHA SANTIAGO 
Orientador: João Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Resolução de Problemas como Metodologia para as aulas de Matemática nos 
conteúdos de Função Afim no Ensino Médio 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Função Afim, pesquisa-ação, Resolução de Problemas, 
Resumo: A Resolução de Problemas como tendência metodológica no ensino da Matemática se 
tornou uma estratégia importante para o desenvolvimento intelectual do aluno, podendo auxiliar 
no processo de ensino e de aprendizagem do aprendiz. Dessa forma, assim, este artigo 
contextualiza a importância da Resolução de Problemas, em especial, para o ensino de Função 
Afim, por meio de um material teórico elaborado durante a realização do Projeto de 
Desenvolvimento Educacional - PDE. A abordagem metodológica utilizada foi o da pesquisa 
qualitativa na modalidade pesquisa-ação, que vislumbrou a aplicação deste material com alunos 
do primeiro ano do Ensino Médio. Tendo como considerações que, ficou nítido que a metodologia 
da Resolução de Problemas propicia ao aluno a capacidade de relacionar o conteúdo estudado 
com situações do seu cotidiano, aprender os conceitos matemáticos apresentados com mais 
significação e desenvolver a habilidade de trabalhar em grupo e compartilhar o seu conhecimento 
com os outros. E ainda sentir prazer em realizar as atividades proposta em cada aula. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: APARECIDA ROCHA SANTIAGO 
Orientador: João Coelho Neto - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Resolução de Problemas como Metodologia para as aulas de Matemática nos 
conteúdos de Função Afim no Ensino Médio 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Função Afim, Pesquisa-ação, 
Resumo: A Resolução de Problemas como tendência metodológica no ensino da Matemática se 
tornou uma estratégia importante para o desenvolvimento intelectual do aluno, assim, este 
projeto, visa desenvolver um material didático contextualizando a importância da Resolução de 
Problemas, em especial, para o ensino de Função Afim. A abordagem metodológica utilizada será 
o da pesquisa qualitativa na modalidade pesquisa-ação, que vislumbrará a aplicação deste 
material com alunos do primeiro ano do Ensino Médio. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ARIANE CALISTRO 
Orientador: Ettiene Cordeiro Guerios - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O LÚDICO E A MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Ludicidade, Jogos, Números Inteiros, 
Resumo: Ensinar Matemática requer mudanças significativas no que se refere à metodologia de 
aplicação didático-pedagógica, haja vista que o tradicional ensino diretivo não supre as 
dificuldades enfrentadas pelos alunos nessa disciplina. A partir destas reflexões e em articulação 
com as experiências advindas do contato com a realidade escolar, objetiva-se, neste artigo, 
desenvolver jogos que facilitem o ensino-aprendizagem dos números inteiros aos alunos do 7º 
ano do Colégio Estadual Dr. Francisco Azevedo Macedo, de Curitiba/PR. A pesquisa foi realizada 
em duas etapas, em que foram adaptados e realizados três jogos matemáticos - bafo, trilha 
humana e bolso cheio. Posteriormente, analisou-se a realização dessas atividades e suas 
consequências para o processo de ensino-aprendizagem. Os três jogos se mostraram 
envolventes, motivadores e dinâmicos para o desenvolvimento dos números inteiros. A adaptação 
dos jogos foi planejada e desenvolvida de modo a produzir conhecimento, servindo como 
facilitadoras da aprendizagem, sendo desafiadores para que os alunos desenvolvessem o senso 
crítico, a intuição, a criação de estratégias e a possibilidade de errar. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ARIANE CALISTRO 
Orientador: Ettiene Cordeiro Guerios - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O LÚDICO E A MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Ludicidade, Aprendizagem, Jogos, Números inteiros, 
Resumo: Ensinar Matemática requer mudanças significativas no que se refere à metodologia de 
aplicação didático-pedagógica, haja visto que o tradicional ensino diretivo não supre as 
dificuldades enfrentadas pelos alunos nessa disciplina. Este projeto resulta em uma tentativa de 
desmistificar a Matemática e facilitar o processo de ensino-aprendizagem a partir da ludicidade. 
Nesse sentido, o objetivo geral consiste em desenvolver e aplicar jogos que facilitem o ensino-
aprendizagem dos números inteiros, a fim de estimular uma mudança positiva no processo de 
aprendizagem deste conteúdo e de incentivar a aprendizagem lúdica, divertida e criativa da 
Matemática. Dele, por conseguinte, resultam os seguintes objetivos específicos: a) descrever a 
importância da prática lúdica no processo de ensino-aprendizagem; b) oferecer aos professores 
de Matemática do Ensino Fundamental orientação sistematizada sobre a utilização e prática de 
jogos em sala de aula; e c) proporcionar aos alunos a possibilidade de vivenciar a prática lúdica 
diferenciada em Matemática. Para tanto, utiliza-se como técnica de investigação a pesquisa-ação. 
A pesquisa será realizada em etapas, em que serão elaborados e executados três jogos 
matemáticos - bafo, trilha humana e bolso cheio - com os professores e alunos do 7º ano A do 
Colégio Estadual Dr. Francisco Azevedo Macedo. Posteriormente, analisa-se a realização dessas 
atividades e suas consequências para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: BEATRIZ ALBERTON BULIGON 
Orientador: Rosângela Villwock - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Estratégias de Ensino de Geometria Espacial 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Sólidos geométricos, Material Manipulável, Relações de Euler, Áreas e 
Volumes, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da Implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica realizado no Colégio Estadual Irmã Maria Margarida - Ensino Fundamental, Médio e 
Normal, na Cidade de Salto do Lontra/PR. O objetivo principal foi abordar o conteúdo de 
geometria espacial no Ensino Médio, fazendo uso de algumas tendências metodológicas 
buscando, por meio de atividades práticas de investigação e pesquisa, relacionar a geometria 
espacial estudada em sala de aula com objetos e em problemas reais do cotidiano do aluno. Por 
meio da planificação e da construção dos poliedros regulares, foi possível visualizar e identificar 
seus elementos, bem como comprovar a Relação de Euler. Com o uso de materiais manipuláveis 
os alunos analisaram e investigaram o que são as áreas e o volume nos sólidos geométricos 
abordados e levantaram hipóteses de como poderiam ser calculados estes valores. A metodologia 
empregada foi utilizada para proporcionar aos alunos a visualização dos elementos que compõem 
cada sólido geométrico, buscando alcançar a compreensão dos cálculos de áreas e volume 
empregados em cada caso, dando significado as operações matemáticas aplicadas, bem 
compreendendo a necessidade da geometria nas mais diversas situações do dia a dia. Com este 
trabalho foi possível trabalhar a geometria espacial de forma contextualizada, fazendo uso de 
objetos do cotidiano do aluno, possibilitando uma nova forma de ver e pensar a geometria, 
transformando este conhecimento em algo que faça sentido para o aluno, tornando-o capaz de 
entender melhor o mundo em que vive. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: BEATRIZ ALBERTON BULIGON 
Orientador: Rosângela Villwock - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estratégias de Ensino de Geometria Espacial 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Sólidos Geométricos, Poliedros, Corpos Redondos, 
Resumo: A Geometria está presente em nosso dia a dia, de formas variadas. Seja na natureza 
ou nas construções e transformações feitas pelo homem. No entanto, muitas vezes o estudo 
desse conteúdo é realizado de forma mecânica, apenas com decoreba e repetição de fórmulas e 
exercícios, sem que os alunos percebam sua importância e utilidade. Para diminuir essa distância 
entre a teoria e a prática torna-se necessário uma nova abordagem metodológica. Para tanto, 
buscou-se desenvolver atividades que venham ao encontro da realidade dos educandos, levando-
os a refletir sobre o seu desenvolvimento e aplicabilidade. No decorrer da presente Produção-
Didático- Pedagógica, serão apresentadas situações diversas de construção e análises dos 
sólidos geométricos mais comuns encontrados no dia a dia, fazendo uso de objetos manipuláveis. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: BEATRIZ SCHEIBE 
Orientador: JOÃO CÂNDIDO BRACARENSE COSTA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
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Título: Estudo da função afim por meio da Modelagem Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Educação Matemática, Tendência Metodológica, Função, 
Resumo: O presente artigo relata um trabalho desenvolvido com alunos da 1ª série do Colégio 
Estadual Wilson Joffre - Ensino Fundamental, Médio e Profissional, do município de Cascavel, 
intitulado Estudo da função afim por meio da Modelagem Matemática, com o objetivo de superar 
dificuldades que frequentemente são apresentadas na aprendizagem do conteúdo de funções, 
bem como potencializar a intervenção dos estudantes nos debates e nas tomadas de decisões 
sociais que envolvem aplicações matemáticas. A metodologia empregada apoiou-se nos 
conhecimentos de Modelagem Matemática enquanto alternativa pedagógica para o ensino de 
matemática, por meio desta prática proporcionou o estudo de situações pautadas na realidade do 
educando, gerando aos mesmos a capacidade de tomar para si a responsabilidade de resolver 
problemas preparando-os para a vida futura. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: BEATRIZ SCHEIBE 
Orientador: JOÂO CÂNDIDO BRACARENSE COSTA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudo da função afim por meio da Modelagem Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Educação Matemática, Tendência Metodológica, Função, 
Resumo: O uso de novas tendências metodológicas se faz primordial em sala de aula, pois as 
formas tradicionais de ensino já não atendem as dificuldades que muitos alunos apresentam, 
fazendo surgir à necessidade de uma educação mais significativa, na qual o aprender a aprender 
faça parte do dia-a-dia dos alunos. Assim sendo, esta Unidade Didática é uma proposição de 
trabalho mediado pela Tendência Metodológica da Modelagem Matemática como metodologia de 
ensino de função afim, com a temática  Estudo da função afim por meio da Modelagem 
Matemática . Ao usar a Modelagem Matemática em sala de aula o aluno é chamado a investigar 
situações matemáticas relacionadas ao seu cotidiano, objetivando ser este um caminho plausível 
para potencializar a intervenção dos estudantes nos debates e nas tomadas de decisões sociais 
que envolvem aplicações matemáticas. Logo, os conteúdos matemáticos apresentam notável 
importância, possuindo o papel de aproximação do conteúdo acadêmico, com a realidade do 
aluno a fim de despertar a curiosidade do mesmo para proporcionar uma aprendizagem mais 
significativa, na qual o aluno deixe de ser apenas um mero espectador da aula, e passa a ser um 
coparticipante da mesma. Isso torna a aula de matemática mais produtiva, motivadora, 
provocando um maior interesse do aluno pela disciplina. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CACILDA GAIOLA DE OLIVEIRA 
Orientador: Veridiana Rezende - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
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Título: UM ESTUDO DA EQUAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU E SUAS DIFERENTES 
REPRESENTAÇÕES: RESULTADOS DA INTERVENCÃO REALIZADA COM ALUNOS DO 8º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Álgebra, Ensino de Matemática, Equação, Representação, Semiótica 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto  O Conceito de 
Equação do Primeiro Grau e Suas Diferentes Representações: Uma Intervenção com alunos de 
8º ano do Ensino Fundamental , do Colégio Estadual Vila Guaíra como parte dos requisitos do 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. O presente trabalho teve como objetivo 
elaborar uma sequência de tarefas matemáticas que envolvem diferentes representações do 
conceito de equação do 1º grau, com a intenção de propiciar a compreensão desse conceito 
matemático aos alunos do 8º ano. A elaboração das atividades teve como respaldo a Teoria de 
Representação Semiótica de Raymond Duval, que defende a importância de tarefas matemáticas 
envolvendo diferentes representações, efetuando o processo de ir e vir para que o aluno possa 
assimilar o conceito apresentado. A problemática que se pretendeu responder foi: como é 
possível contribuir com a aprendizagem de alunos do 8o ano do Ensino Fundamental em relação 
ao conceito de equação do primeiro grau com uma incógnita? Observou-se que boa parte dos 
alunos reagiu favoravelmente à compreensão da equação do 1º grau mediante atividades com 
diferentes representações. A metodologia usada neste trabalho foi desafiadora, proporcionando 
aos alunos uma participação ativa, por meio de troca de experiências contribuindo para a 
aprendizagem do conceito envolvido. O trabalho proporcionou a melhoria na compreensão dos 
conceitos de equação do 1º grau para uma boa parcela dos alunos, de forma a melhorar os 
requisitos para sua continuidade ao estudo das equações no 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CACILDA GAIOLA DE OLIVEIRA 
Orientador: Veridiana Rezende - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O conceito de equação do primeiro grau e suas diferentes representações: uma 
intervenção com alunos do 8º ano 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Álgebra, Equação, Representação Semiótica, 
Resumo: Esta produção contempla o conteúdo estruturante; números e álgebra, envolvendo 
equação do primeiro grau. A intervenção será realizada por meio de uma sequência de tarefas 
matemáticas que envolvem diferentes representações do conceito de equação do primeiro grau, 
com a intenção de propiciar a compreensão desse conceito matemático aos alunos participantes 
desta proposta. Será elaborada e implementada uma sequência de tarefas matemáticas, baseada 
nas diferentes representações do conceito de equação, considerando alguns pressupostos da 
teoria dos registros de Representação Semiótica, de Raymond Duval. As tarefas serão 
elaboradas buscando explorar diferentes representações relacionadas ao conceito de equação 
tais as representações numérica, figural, algébrica e linguagem natural. E, ainda, sempre que 
possível, buscaremos propiciar aos alunos a mudança entre as representações, conforme 
pressupostos de Duval para a compreensão de um conceito matemático. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CARLOS ROBERTO SCHEBELISKI 
Orientador: José Trobia - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA PROPOSTA DE ENSINO DE FUNÇÕES DO SEGUNDO GRAU UTILIZANDO O 
SOFTWARE GEOGEBRA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Funções do 2º Grau, Computador, Software Geogebra 
Resumo: Neste artigo apresentamos uma abordagem didática, com o uso do computador na sala 
de aula, experimentando o software GeoGebra como ferramenta auxiliar na aprendizagem das 
funções do 2º grau, realizado no Instituto Estadual de Educação Cesar Prieto Martinez, Ponta 
Grossa-PR. O software GeoGebra é gratuito, e está disponível nos laboratórios de informática dos 
estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado do Paraná. Uma sequência didática, 
abordando os conteúdos significativos ao assunto proposto, foi desenvolvida e aplicada a alunos 
dos primeiros anos do ensino médio. As resoluções de questões matemáticas, referentes às 
funções, proporcionaram uma construção alternativa e instrutiva, isso produziu uma 
aprendizagem coerente e dentro das expectativas da proposta. Carlos de uma lida em seu 
resumo, que penso, ainda pode melhorar. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CARLOS ROBERTO SCHEBELISKI 
Orientador: José Trobia - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UMA PROPOSTA DE ENSINO DE FUNÇÕES DO SEGUNDO GRAU UTI 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Aprendizagem, Programa, Ensino 
Resumo: A proposta do ensino de funções utilizando o software GeoGebra, vem a calhar nesse 
momento, pois todos os laboratórios de informática das escolas do Estado dispõem de 
computadores com este software instalado. No que diz respeito às tarefas dos alunos, o software 
GeoGebra não requer computador de última geração, é fácil de utilizar, e, pode funcionar até em 
celulares. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CÁSSIA REGINA BUENO DE GODOY 
Orientador: Anália Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Geometria como Instrumento Motivador na Aprendizagem da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Motivação, Ensino-Aprendizagem 
Resumo: Este artigo tem por objetivo contribuir para o ensino-aprendizagem de Matemática. A 
pesquisa foi realizada no Colégio Barbosa Ferraz no ano de 2017,para alunos do 6º ano do 
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Ensino Fundamental, como resultado de estudos do Programa de Desenvolvimento Educacional 
(PDE). O trabalho teve o intuito de apresentar o material didático através de pinturas com formas 
geométricas embasadas nas obras do artista Romero Brito. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CÁSSIA REGINA BUENO DE GODOY 
Orientador: Anália Maria Dias de Gois - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Geometria como Instrumento Motivador na Aprendizagem da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Geometria, Aprendizagem 
Resumo: Com a implementação dessa produção certamente os alunos irão despertar interesse 
em estudar matemática de uma forma lúdica e prazerosa o que irá facilitar a aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CHANA BASEGGIO MARQUES 
Orientador: Francieli Cristina Agostimetto Antunes - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Matemática nos Trilhos: uma proposta interdisciplinar 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Aprendizagem Significativa, Resolução de Problemas, 
Modelagem Matemática, 
Resumo: O texto relata atividades didáticas desenvolvidas com vistas a promover uma 
Aprendizagem Significativa em relação aos conceitos da Geometria Espacial, trabalhado no 2º 
ano do Ensino Médio. Foram estabelecidas parcerias com outras áreas do conhecimento na 
escola e que oportunizaram estabelecer diálogos e planejar ações conjuntas, contextualizando os 
conceitos estudados nas disciplinas de Artes, de Química, de Sociologia e de Matemática. O 
material didático foi elaborado a partir de uma madeireira da cidade, local onde os próprios 
estudantes coletaram os dados em visita técnica. As metodologias de ensino utilizadas para 
analisar matematicamente alguns fenômenos observados na madeireira foram a Resolução de 
Problemas e a Modelagem Matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CHANA BASEGGIO MARQUES 
Orientador: Francieli Cristina Agostimetto Antunes - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Matemática nos Trilhos: um projeto interdisciplinar 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Resolução de Problemas, Geometria Espacial 
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Resumo: Este Caderno Pedagógico traz os encaminhamentos metodológicos das atividades 
propostas para a disciplina de matemática, conforme o PTD interdisciplinar, proposto no projeto - 
Matemática nos Trilhos: Um projeto interdisciplinar. Contempla alguns conteúdos da 2ª série do 
Ensino Médio, tais como Geometria Espacial, além de outros conteúdos curriculares que as 
investigações suscitarem. As atividades foram pensadas para inserir o conteúdo escolar no 
contexto do mundo do trabalho e das práticas sociais existentes no cotidiano dos educandos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA COSTA CABRAL 
Orientador: João Luíz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O jogo como recurso metodológico para o aprendizado e memorização da tabuada pelos 
alunos do 6º ano 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: tabuada, jogos pedagógicos, aprendizagem, memorização, 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da implementação da proposta didático-
pedagógica na escola, como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do 
Paraná - PDE. A implementação aconteceu com alunos dos sextos anos do Colégio Estadual 
Altair Mongruel em Ortigueira - Paraná. O objetivo principal foi propor recursos metodológicos que 
se caracterizem como interferências pedagógicas que poderão promover a superação das 
dificuldades de aprendizagem. Nesta perspectiva o grande desafio que é ensinar matemática de 
forma satisfatória, logo propôs-se a busca de metodologias diferenciadas relacionadas ao ensino 
e ao aprendizado da tabuada. Foi nesta busca que surge o lúdico, especificamente os jogos como 
recurso capaz de viabilizar a compreensão e o aprendizado da tabuada. As atividades foram 
desenvolvidas em 8 encontros no contra turno, em que os alunos, por meio dos jogos, 
construíram conceitos, estabeleceram relações, compreenderam e aprenderam a tabuada de 
forma lúdica, divertida e desafiadora. Foi surpreendente a participação e o envolvimento dos 
mesmos durante as atividades. O trabalho foi analisado e discutido com os professores da Rede 
Estadual de Ensino por intermédio do GTR (Grupo de Trabalho em Rede). Pode-se perceber no 
decorrer da Implementação que por meio da utilização de jogos como recursos metodológicos, os 
alunos sentiram-se motivados, interessados, autoconfiantes e participativos, melhorando a 
concentração e o raciocínio lógico e consequentemente colaborando para que o conteúdo 
trabalhado tenha significado e o aprendizado aconteça. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA COSTA CABRAL 
Orientador: João Luíz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O jogo como recurso metodológico para o aprendizado e memorização da tabuada pelos 
alunos do 6º ano 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: tabuada, jogos pedagógicos, aprendizagem, memorização, 
Resumo: Para os educadores matemáticos, o grande desafio é ensinar matemática de forma 
satisfatória, a qual consiga atingir a todos os alunos. Muitas vezes a forma como os conteúdos 
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são abordados, aqui em especial a tabuada, faz com que o aluno não se sinta parte integrante do 
aprendizado, não vê significado no que lhe é ensinado, dificultando a aprendizagem, 
compreensão, memorização e o emprego da tabuada. Considerando esta problemática, o 
presente trabalho será desenvolvido com alunos dos 6º anos, tendo como objetivo propor 
recursos metodológicos que se caracterizem como interferências pedagógicas que poderão 
promover a superação das dificuldades de aprendizagem da tabuada. Para tanto, a abordagem 
do estudo da tabuada será por meio de jogos educativos, visto que os mesmos, quando bem 
elaborados e explorados podem sanar as lacunas que se produzem na atividade escolar diária, 
serem prazerosos, interessantes e desafiantes, facilitando o processo de ensino aprendizagem. 
Ao final da implementação espera-se que os alunos sintam prazer e gosto em aprender 
matemática, entendam o processo da construção da tabuada, compreendendo e memorizando a 
mesma, melhorem o raciocínio e a habilidade nos cálculos matemáticos, construindo seu 
conhecimento de maneira significativa. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA LOSS WEIDLICH 
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A modelagem matemática na construção de casas populares: uma questão social inserida 
na escola 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem, Tecnologia, Sociedade, Casas Populares 
Resumo: Resumo: Embasado nas tendências educacionais histórico critica, socioetnoculturais e 
na Modelagem Matemática, o presente projeto de pesquisa objetiva o interesse dos educandos 
não só pela Matemática como conteúdo, mas também pelos contextos sociais que a envolvem, 
como a engenharia, a arquitetura e mais especificamente a edificação de casas populares. O 
projeto elaborado durante o ano de 2016 no Programa de Desenvolvimento Educacional constará 
com uma pesquisa de referenciais teóricos, de metodologia e de materiais didáticos que serão 
aplicados durante o primeiro semestre de 2017 com alunos do 9º ano do ensino fundamental do 
Colégio Estadual Professora Leni Marlene Jacob-EFM. Além da especificidade em Modelagem 
Matemática este trabalho buscará correlacionar outras tendências em Educação Matemática 
como a resolução de problemas e o uso das tecnologias. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA LOSS WEIDLICH 
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A modelagem matemática na construção de casas populares: uma questão social inserida 
na escola 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem, Tecnologia, Sociedade, Casas Populares 
Resumo: Resumo: Embasado nas tendências educacionais histórico critica, socioetnoculturais e 
na Modelagem Matemática, o presente projeto de pesquisa objetiva o interesse dos educandos 
não só pela Matemática como conteúdo, mas também pelos contextos sociais que a envolvem, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unicentro_claudialossweidlich.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unicentro_claudialossweidlich.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unicentro_claudialossweidlich.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unicentro_claudialossweidlich.pdf


como a engenharia, a arquitetura e mais especificamente a edificação de casas populares. O 
projeto elaborado durante o ano de 2016 no Programa de Desenvolvimento Educacional constará 
com uma pesquisa de referenciais teóricos, de metodologia e de materiais didáticos que serão 
aplicados durante o primeiro semestre de 2017 com alunos do 9º ano do ensino fundamental do 
Colégio Estadual Professora Leni Marlene Jacob-EFM. Além da especificidade em Modelagem 
Matemática este trabalho buscará correlacionar outras tendências em Educação Matemática 
como a resolução de problemas e o uso das tecnologias. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA MARTINELLI 
Orientador: Lucineide Keime Nakayama de Andrade - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: NOÇÕES BÁSICAS DE GEOMETRIA ESPACIAL: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO VIA 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Geometria Espacial, Resolução de Problemas, 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, implementado no Colégio Estadual Érico Veríssimo - Ensino Fundamental, 
Médio Normal e Profissional, situado no município de Faxinal, para alunos do 6º ano. As 
atividades abrangidas foram elaboradas de maneira a proporcionar ao educando condições para 
que ele possa aprimorar sua 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 lúdica, o que é essencial para que o aluno possa: compreender, descrever e representar 
organizadamente o mundo. A proposta foi utilizar um problema gerador como ponto de partida 
para o ensino de conceitos geométricos por meio 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 os alunos deu-se de forma gradativa a partir 
das etapas da Resolução de Problemas sugerida pelas autoras ONUCHIC; ALLEVATTO (2011). 
Também serão abordadas algumas experiências que foram vivenciadas durante o 
desenvolvimento do projeto em sala de aula, destacando algumas atividades que marcaram os 
envolvidos pela sua relevância no processo de ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA MARTINELLI 
Orientador: Lucineide Keime Nakayama de Andrade - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: NOÇÕES BÁSICAS DA GEOMETRIA ESPACIAL: DE FIGURANTE A PROTAGONISTA 
POR MEIO DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Tema: TENDENCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Geometria Espacial, Resolução de Problemas, Ensino Fundamental, Origami, 
Sólidos Platônicos, 
Resumo: A relevância para a elaboração deste projeto justifica-se pelas dificuldades 
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apresentadas pelos educandos, na interpretação do enunciado ao resolverem problemas, o que 
gera grandes obstáculos na compreensão e aplicação dos conceitos matemáticos necessários 
para solucioná-los. Com o objetivo de colaborar com esses estudantes, no sentido de amenizar 
suas dificuldades e contribuir na percepção, na linguagem e no raciocínio no que se refere à 
Geometria Espacial, as atividades da Unidade Didática serão realizadas em grupos, favorecendo 
a interação entre aluno/aluno e entre professor/aluno. A participação nas aulas e 
consequentemente à apreensão do conteúdo se darão por meio da resolução de um problema 
gerador e de tarefas de resolução de problemas, apropriados, que levem o educando a ser um 
participante ativo, desenvolvendo suas habilidades e conhecimentos matemáticos para que sejam 
de fato assimilados durante este processo de Ensino, Aprendizagem e Avaliação, que tome 
iniciativas, relacione fatos, fazendo parte do processo de construção do seu próprio 
conhecimento. Para desenvolver as tarefas seguir-se-ão as etapas da Resolução de Problemas 
propostas por ONUCHIC et al (2011), de forma gradativa conforme sugerem as autoras. Ao final 
da aplicação da proposta de intervenção buscar-se-á fazer o relato das informações obtidas com 
a aplicação da proposta e discutir os resultados. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLÁUDIO CARLOS CARVALHO 
Orientador: Luciano Ferreira - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: GEOGEBRA COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE FUNÇÕES AFIM E FUNÇÃO 
QUADRÁTICA: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Matemática 
Palavras-chave: GeoGebra, Tecnológico, Ensino, Funções, 
Resumo: A matemática apresenta uma alternativa que contribui para um desenvolvimento crítico, 
aprimorando interações das tecnologias, como é o caso da utilização de software GeoGebra, 
exercendo, portanto, uma contribuição significativa no ensino de funções. O presente trabalho 
utilizou-se da Engenharia Didática (MICHELE ARTIGUE, 1996), como metodologia e para o 
desenvolvimento de uma Sequência Didática. Sendo assim, foi possível aplicá-la no primeiro 
semestre de 2017, na Escola Estadual do Campo de Ourilândia, no Município de Barbosa Ferraz 
Paraná, Núcleo Regional de Campo Mourão, com alunos do período noturno matriculados no 
primeiro ano do Ensino Médio. No início aplicou-se um questionário para se obter informações 
sobre seus conhecimentos em tecnologia, para que houvesse a possiblidade do uso do software 
Geogebra no ensino da matemática e conhecimento de funções afim e quadrática, a ser 
trabalhado. Seguindo de uma análise a priori e a posteriori. Na sequência foram apresentadas 
atividades que possibilitaram o uso da tecnologia, bem como o entendimento do ensino e 
aprendizagem de acordo com uma sequência didática, o que possibilitou avanços educativos e 
comparativos no pós-teste, a fim de uma análise a priori e a posteriori. Desse modo, depreende-
se que é possível empregar tecnologias para o ensino da matemática no campo das funções e 
que a metodologia aplicada em uma Sequência Didática atende amplamente a realidade de uma 
Escola do Campo tornando uma possibilidade eficaz. Quanto ao aproveitamento, infere-se que 
este está relacionado a fatores diversos, porém com uma boa aceitação significativa, até mesmo 
quando não há um aproveitamento total dos questionamentos levantados. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GEOGEBRA COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE FUNÇÕES QUADRÁTICA E 
FUNÇÃO AFIM: Uma sequência didática para 1º ano do ensino médio 
Tema: FUNÇÕES 
Palavras-chave: GeoGebra, tecnológico, ensino, 
Resumo: A presente Unidade Didático-Pedagógica tem por objetivo incentivar o uso de 
tecnologias com fins pedagógicos e que possa contribuir no ensino e função afim e função 
quadrática aos alunos do primeiro ano do ensino médio das escolas públicas do Estado do 
Paraná. O GeoGebra, permite através de seus comandos que o aluno possa interagir com a 
janela de álgebra e cálculo junto com a geometria na construção de gráficos, tabelas e desenhos 
geométricos, em um computador, notebooks, tablets e smartphones, apresentando ainda registros 
instantâneos. Por meio da Engenharia Didática e seus recursos, podem ser desenvolvidos e 
testados neste ambiente para o ensino da matemática, acredita-se que possa contribuir para o 
desenvolvimento do ensino dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com a 
interação dos alunos junto à tecnologia e o estudo aplicado, contribuindo com o aprendizado dos 
alunos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLEDINÉIA FACIM 
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Resolução de Problemas como metodologia de ensino da matemática no 6º ano 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação, Matemática, Resolução de problemas, Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação de um projeto de intervenção 
pedagógica sobre a estratégia de ensino da Matemática através da Resolução de Problemas 
como proposta originada de observação realizada nos 6ºs Anos do Ensino Fundamental no 
Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi, de Vitorino, Paraná, nos quais percebeu-se um 
percentual considerável de alunos com dificuldades de compreender a resolução de problemas 
matemáticos. O estudo questionou sobre a forma de melhorar a compreensão da Matemática por 
meio da Resolução de Problemas. Em seu objetivo, criou possibilidades para a compreensão das 
diferentes estratégias ligadas à resolução de situações problemas, mediante incorporação de 
soluções alternativas, que levem o aluno à compreensão acerca dos conceitos envolvidos das 
situações problema, discussão de dúvidas, valorizando as soluções dos outros, persistindo na 
tentativa de construir suas próprias ideias, desenvolvendo a capacidade de investigação e da 
perseverança na busca de resultados, usando estratégias de verificação e controle de resultados 
e incentivo ao trabalho em grupo. A intervenção pedagógica foi aplicada de março a junho de 
2017, durante 32 aulas. Os resultados trouxeram como resposta a participação dos alunos, a 
percepção de que podem aprender a compreender a matemática e resolver os problemas por 
meio de construção de suas ideias e quanto ao desenvolvimento de sua capacidade de investigar 
o conteúdo dos problemas e elaborar um plano de resolução. Os alunos aprenderam com a 
prática e, embora alguns ainda encontrem dificuldades na resolução de problemas, os resultados 
indicam a possibilidade de melhor compreender com o aprendizado. Palavras-chave: Educação. 
Matemática. Resolução de problemas. Aprendizagem. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino da Matemática no 6º ano 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação, Matemática, Resolução de Problemas, Aprendizagem, 
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica, cujo tema de estudo apresenta a estratégia de ensino 
da Matemática através da Resolução de Problemas, teve como motivação para a elaboração de 
proposta para implementação de um projeto de intervenção pedagógica na escola a percepção de 
que alunos do Ensino Fundamental apresentam dificuldade na aprendizagem, condição 
evidenciada na observação do desempenho dos alunos na realização de exercícios, provas, 
cálculos e resolução de problemas, quando a participação e os resultados deixavam a desejar. 
Com base em estudos realizados no PDE, elaborou-se esta Unidade Didática que aborda 
questões e objetivos formulados no Projeto, apresenta fundamentação teórica sobre assuntos 
como problemas matemáticos e sua resolução, desenvolvimento cognitivo do aluno tendo como 
estratégia de ação os ensinamentos de Polya em suas quatro fases. A Unidade Didática 
apresenta a aplicação dessas fases no ensino e aprendizagem da Matemática pelo aluno e 
disponibiliza sugestões de materiais que podem complementar a aplicação do projeto de 
intervenção pedagógica na escola. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLEIDE CAMPOS DE LIMA 
Orientador: Luciano Panek - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As geometrias não euclidianas no ensino fundamental: uma introdução ao estudo da 
geometria esférica 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Ensino Fundamental, Geometria Esférica, Geometrias Não Euclidianas, 
Resumo: Este artigo surge para expor os resultados obtidos na implementação de nossa 
produção didático-pedagógica elaborado no primeiro ano de estudos do PDE (Programa de 
Desenvolvimento Educacional). Neste programa, ofertado a docentes do estado do Paraná, 
estudos são aprofundados em diferentes eixos. Em nosso trabalho exploramos o eixo geometria 
junto aos alunos do nono ano do ensino fundamental, apresentando para eles os elementos 
básicos da geometria esférica, uma das geometrias não euclidianas. O tema foi abordado pelo 
viés histórico e experimental, partindo da geometria euclidiana e avançando para as não 
euclidianas. Desta forma buscamos valorizar os conhecimentos a priori da geometria de Euclides 
e mostramos que em diversas situações esse conhecimento é insuficiente para o entendimento 
do meio a qual vivemos e atuamos. Com o desenvolvimento da referida produção, pudemos ter 
uma visão nítida de como os estudantes comportam-se perante o que de novo lhes é 
apresentado. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLEIDE CAMPOS DE LIMA 
Orientador: Luciano Panek - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As geometrias não euclidianas no ensino fundamental: uma introdução ao estudo da 
geometria esférica 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Geometrias não euclidianas, Geometria esférica, Ensino fundamental, 
Resumo: Propomos, nesta produção didático-pedagógica, abordar uma das geometrias não 
euclidianas no último ano do ensino fundamental. A introdução dos estudos em geometria esférica 
(caso particular da geometria elíptica, uma das geometrias não euclidianas) possibilita a 
interdisciplinaridade e a comparação com a clássica geometria euclidiana, pois esta descreve 
melhor os fenômenos observados pelos estudantes. A geometria das superfícies esféricas pode 
ser inserida no currículo através de atividades práticas, que podem relacionar conceitos da 
geometria plana, partindo de uma abordagem intuitiva e experimental, com situações problema 
reflexivas e instigantes, que priorizem discussões e argumentações. O estudo e aprofundamento 
desse conteúdo se fazem necessários, tanto para incluí-lo na prática pedagógica quanto para a 
formação plena dos requisitos necessários aos estudantes na conclusão desta etapa de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLEITON ANTUNES MARTINS 
Orientador: LUCIMARY AFONSO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso do software Geogebra no processo de ensino e aprendizagem de funções de 1º e 
2º graus 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Geogebra, Funções de 1º e 2º graus, TICs 
Resumo: Este artigo versa retratar um fato observado durante a implementação do projeto que foi 
desenvolvido em consonância com as orientações do Programa de Desenvolvimento - PDE 
determinado pela Secretaria de Estado da Educação - SEED. O objetivo desse projeto foi 
propiciar aos educandos uma nova abordagem para melhor compreensão dos estudos das 
funções de 1º e 2º graus por meio da aplicação do software Geogebra. A produção do material 
utilizado na implementação teve como base um referencial teórico e metodológico que culminou 
numa construção mais sólida possível em relação aos temas apontados na pesquisa. A 
implementação do projeto foi realizada nas dependências do Colégio Estadual Dr. Lamartine Rollo 
Soares - EFM, no ano de 2017, tendo como público alvo alunos do 9º ano do ensino fundamental. 
Durante a execução da implementação os educandos tiveram a oportunidade de aprofundar seus 
conhecimentos em relação aos estudos das funções de 1º e 2º graus por meio da construção e 
análise do comportamento de gráficos realizados por meio do software Geogebra fazendo uso 
das tecnologias de informação e comunicação - TICs. Ao término das atividades de 
implementação do projeto de intervenção, foi verificada, por parte dos educandos, uma notória 
melhoria na compreensão dos conteúdos de funções de 1º e 2º graus. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unioeste_cleidecamposdelima.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unioeste_cleidecamposdelima.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unespar-paranavai_cleitonantunesmartins.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unespar-paranavai_cleitonantunesmartins.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLEITON ANTUNES MARTINS 
Orientador: LUCIMARY AFONSO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras de Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do Software GeoGebra no processo de ensino e aprendizagem de Funções do 1º e 
2º graus 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: GeoGebra, TICs, Funções de 1º e 2º graus 
Resumo: A presente produção didática visa auxiliar os alunos no processo de ensino e 
aprendizagem em relação aos estudos das funções de 1º e 2º graus, abrangendo resoluções de 
problemas e construção de gráficos por meio da utilização do software Geogebra. Além do mais, 
almeja-se consolidar o estudo da disciplina de um modo geral, bem como tornar atrativo os 
conteúdos de funções através do uso das novas tecnologias disponíveis. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CLOSMARI BILOVUS 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O XADREZ COMO SUPORTE PEDAGÓGICO PARA A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Aprendizagem, Matemática, Jogos, Xadrez, 
Resumo: Este artigo relata um trabalho realizado com a utilização do jogo de xadrez nas aulas de 
Matemática, como uma ferramenta pedagógica alternativa a fim de potencializar a aprendizagem, 
aliando a prática do jogo com a abordagem de conteúdos e conceitos matemáticos, bem como o 
reforço de conteúdos já estudados. O xadrez, por ser um jogo de estratégia, vem a ser um 
recurso interessante a ser explorado na disciplina de Matemática, pois a dinâmica do jogo exige 
um exercício mental muito semelhante ao exigido do aluno para a aprendizagem dessa disciplina, 
envolvendo atenção, concentração, planejamento e elaboração de estratégias. E ainda os 
componentes do jogo são usados como material concreto para contextualizar conteúdos e 
conceitos matemáticos. Este trabalho encontra respaldo teórico nas seguintes obras: GRANDO 
(2000), SMOLE; DINIZ; MILANI (2007), BRASIL (1998), DCEs PR (2008) e outros artigos 
relacionados ao tema, como: OLIVEIRA (2007), CHRISTOFOLETTI (2005), GÓES (2002), 
DUARTE; FREITAS (2007) e OLIVEIRA; CASTILHO (2006). O público alvo ao qual se destinou 
esse trabalho foi o sexto ano do Ensino Fundamental por considerar a importância de se fazer 
uma intervenção que contemple as séries iniciais, tendo em vista que o trabalho desenvolvido 
nesse período poderá influenciar por toda a vida escolar do estudante. No decorrer da 
implementação do projeto foi possível confirmar que o xadrez constitui um importante recurso 
pedagógico para ser utilizado nas aulas de Matemática e que com um trabalho bem planejado e 
organizado os resultados são positivos no que diz respeito ao desempenho dos alunos. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Xadrez como suporte pedagógico para a aprendizagem matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Xadrez, habilidades, aprendizagem, matemática 
Resumo: Para ensinar Matemática é preciso propor atividades que estimulem o desenvolvimento 
do raciocínio lógico, o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 
problemas. O xadrez, por ser um jogo de estratégia exige análise e planejamento, o que pode 
levar o aluno a desenvolver o pensamento independente na busca de estratégias próprias para a 
resolução de problemas, bem como ao desenvolvimento do pensamento matemático. Esta 
unidade didática foi elaborada a fim de inserir o jogo de xadrez nas aulas de matemática como 
uma ferramenta pedagógica alternativa a fim de estimular o desenvolvimento dessas habilidades 
e resgatar o interesse dos alunos tornando as aulas mais atrativas e desafiadoras com uma 
atividade lúdica. Além disso, o tabuleiro, as regras do jogo e o movimento das peças são 
utilizados como material concreto para contextualização de conceitos e conteúdos matemáticos, 
bem como a retomada destes, posteriormente durante a prática do jogo. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CRISTIANE ELISE REICH 
Orientador: Kelly Roberta Mazzutti Lubeck - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Educação Financeira como alicerce para um planejamento financeiro responsável 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola. 
Palavras-chave: Educação Financeira, Matemática Financeira, Educação Básica, Ensino-
Aprendizagem, 
Resumo: Neste artigo apresentamos os resultados e análises das ações promovidas durante a 
implementação da produção didático-pedagógica denominada A Educação Financeira como 
alicerce para um planejamento financeiro responsável, estabelecida no decorrer do Programa de 
Desenvolvimento Educacional, ano 2016-2017. A atividade se efetivou em uma turma do nono 
ano do Ensino Fundamental de um Colégio Estadual no município de Foz do Iguaçu, Paraná, e 
teve como objetivo principal a conscientização da necessidade do planejamento financeiro e da 
adoção de atitudes responsáveis em relação às finanças por meio da Educação Financeira. Este 
texto apresenta uma síntese das atividades realizadas no decorrer das quatro ações 
implementadas, dos resultados alcançados com elas, além de expor as reflexões dos professores 
de Matemática da rede estadual de ensino oriundas das discussões que emergiram durante o 
processo de desenvolvimento do Grupo de Trabalho em Rede. Os resultados da implementação 
revelaram que as atividades favoreceram o despertar do interesse dos alunos pelos conteúdos 
matemáticos solicitados, bem como um olhar crítico em relação às questões cotidianas que 
envolvem a Educação Financeira, dentre elas o orçamento familiar, o planejamento financeiro e o 
consumismo, temas imprescindíveis à vida de qualquer cidadão. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO PROPOSTA PARA UM PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO RESPONSÁVEL: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA UNIDADE DIDÁTICA 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola. 
Palavras-chave: Educação Financeira, Planejamento Financeiro, Consumismo, Ensino 
Fundamental, 
Resumo: Esta Unidade Didática será implementada em uma turma de 9º ano do Ensino 
Fundamental. Sua finalidade é propor uma investigação voltada para a reflexão e a 
conscientização da necessidade de um planejamento financeiro e da adoção de atitudes 
responsáveis em relação às finanças e ao controle do consumismo elevado, articulando, 
concomitantemente, conteúdos matemáticos e os princípios orientadores da Educação 
Financeira. Ainda, sempre que necessário, será associado recursos tecnológicos à construção de 
tabelas e gráficos para apresentar informações de forma mais clara, favorecendo dessa forma, 
uma melhor interpretação e análise dos dados obtidos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: CRISTINA PRACZUN 
Orientador: Gustavo Pereira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Importância da Educação Fiscal Para o Desenvolvimento da Cidadania 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Educação Fiscal, Cidadania, Tributos 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos durante a implementação da 
produção didático pedagógica com o tema A Importância da Educação Fiscal para o 
Desenvolvimento da Cidadania, tendo como metodologia a modelagem matemática, a qual 
proporcionou um bom desenvolvimento na aprendizagem dos alunos envolvidos. A 
implementação ocorreu com alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual La Salle 
no bairro Pinheirinho na cidade de Curitiba estado do Paraná. O desenvolvimento desta proposta 
trouxe a oportunidade dos alunos conhecerem os impostos existentes em cada esfera 
governamental: municipal, estadual e federal, bem como as inúmeras alíquotas, e dessa forma 
compreenderam o contexto que envolve a cobrança e a destinação dos recursos arrecadados, 
resultando na conscientização da importância do exercício do cidadão que cumpre com seus 
deveres e que cobra por seus direitos assegurados em Lei, sensibilizando para o 
acompanhamento e participação na gestão pública revertendo para o pleno desenvolvimento da 
cidadania. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Importância da Educação Fiscal Para o Desenvolvimento da Cid 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: educação fiscal, impostos, cidadania 
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Resumo: Esta Unidade Didática apresenta uma proposta didático-pedagógica da Educação 
Fiscal articulada a matemática financeira voltada para a formação do cidadão, com o objetivo 
principal de que se torne sujeito ativo no contexto histórico atual, conhecendo e compreendendo o 
verdadeiro papel do Estado e dessa forma tornando-se consciente da necessidade de novas 
perspectivas nas práticas sociais. Busca desenvolver através do conhecimento matemático, da 
história dos tributos e das práticas cotidianas entender os conceitos relacionados aos impostos de 
produtos considerados supérfluos e produtos da cesta básica para um comparativo e também da 
conta de água e luz e, ainda discutir, analisar e calcular os descontos e impostos de uma folha de 
pagamento para que possam entender o processo de alocação e devolução dos tributos pelos 
entes federativos. Todo o processo será registrado em um blog para a participação ativa de todos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DAN NUNES DE SIQUEIRA 
Orientador: JOYCE JAQUELINNE CAETANO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DO GEOGEBRA NO ENSINO DE FUNÇÕES NO ENSINO MÉDIO 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Funções, Geogebra, Ensino 
Resumo: O ensino de funções, por ser um dos pilares da matemática, ocupa parte significativa da 
grade curricular, principalmente do ensino médio. Compreendê-las é de grande importância para 
outras áreas da matemática e para o avanço em conceitos mais profundos e abstratos dessa 
ciência. A presente pesquisa teve por objetivo utilizar o software Geogebra no ensino de funções 
em duas turmas do 1º ano do ensino médio. Para tanto, realizou-se a aplicação do software em 
aulas de matemática, analisando seus resultados no desempenho dos alunos. Foi possível 
verificar que o uso do Geogebra tornou mais significativo o uso de funções conectada à realidade, 
com vistas a dar condições para que os alunos adquiram habilidades no trabalho com gráficos de 
funções usando o software, e por consequência, contribuir para o entendimento do que é uma 
função e suas múltiplas formas de representá-las e interpretá-las com clareza por meio dos seus 
gráficos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DAN NUNES DE SIQUEIRA 
Orientador: JOYCE JAQUELINNE CAETANO - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do Geogebra no Ensino de Funções do 1º e 2º graus 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Função, GeoGebra, gráficos, construções, visualizações, 
Resumo: Diante de situações vivenciadas na prática docente, pode-se observar que o professor 
precisa encontrar algum meio para que o aluno consiga dar sentido a representação gráfica das 
funções e que todos se sintam incluídos nessa prática, que sejam capazes de compreender e 
construir gráficos de funções, este trabalho propõe a utilização de novas tecnologias 
computacionais, como recurso, para o estudo de funções do 1º e 2º Graus. O uso do software 
GeoGebra como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de 
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funções visa dar mais significado a exploração do comportamento gráfico das funções, 
proporcionando aos alunos uma forma dinâmica e significativa de aprender. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DANIELA BIERHALS BRENNER 
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Razão Áurea: conexões com a natureza, o corpo humano, a pintura e a arquitetura 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Razão Áurea, Geometria, Matemática, GeoGebra, 
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. Este trabalho foi desenvolvido com o 
objetivo de pesquisar conexões entre a matemática, a natureza, o corpo humano, a arquitetura e 
a pintura, em particular pelo estudo da razão áurea, na tentativa de contextualizar seu ensino e 
aprendizagem, motivando e promovendo o gosto e a curiosidade dos alunos do 3° ano do curso 
de Formação de Docentes do Colégio Estadual Santo Agostinho - Ensino Fundamental e Médio 
(EFM), do município de Palotina/PR, pela geometria e pela matemática. A razão áurea, ou 
proporção áurea, está presente em muitos lugares, fazendo com que ela se torne um motivo de 
curiosidade, de exploração e de investigação, desde a antiguidade até os dias atuais. A presença 
do conceito da razão áurea atualmente é considerável, pois ela é muito usada e aparece na 
confecção de cartões de crédito, de livros, em padrões de beleza do corpo humano, etc. 
Utilizando o software GeoGebra como uma ferramenta metodológica e sendo este um programa 
facilitador de visualizações, os alunos tiveram maior facilidade em compreender a importância, a 
presença e a utilidade da razão áurea na sua vida e, assim, desenvolveram um senso de utilidade 
mais concreto da matemática, percebendo que esta ciência não está descontextualizada e nem é 
uma teoria sem função prática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DANIELA BIERHALS BRENNER 
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conexões entre a Razão Áurea, a Natureza, o Corpo Humano, a Pintura e a Arquitetura 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Razão Áurea, Geometria, Matemática, GeoGebra, 
Resumo: Nesta unidade didática, serão exploradas algumas conexões existentes entre a 
Matemática, a Natureza, o Corpo Humano, a Arquitetura e a Pintura, sobretudo pelo estudo da 
Razão Áurea, na tentativa de melhor contextualizar o seu ensino e aprendizagem, motivando e 
promovendo o gosto e o interesse dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual 
Santo Agostinho - Ensino Fundamental, Médio e Profissional - do município de Palotina/PR, pela 
Geometria e, também, pela Matemática. De fato, a Razão Áurea está presente em muitos lugares, 
fazendo com que seja motivo de curiosidade, de exploração e de investigação, desde a 
antiguidade até os dias atuais. A utilização desse conceito hoje é considerável, pois ele aparece 
na confecção de cartões de banco, de livros e cadernos, em padrões de beleza do corpo humano, 
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em prédios, em pinturas, etc. e, aproveitando recursos como a régua, o compasso e o software 
GeoGebra, será estudada a presença da Razão Áurea em diversas áreas. Assim, isso tudo, 
certamente, facilitará aos alunos compreenderem o valor e a utilidade da Razão Áurea em 
particular, e da Geometria e da Matemática em geral, nas suas vidas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DANIELA CRISTINA ZANARDI 
Orientador: Flávio Roberto Dias Silva - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de jogos, com vistas à uma aprendizagem significativa da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Aprendizagem, Operações fundamentais 
Resumo: Esse artigo apresenta os resultados obtidos por meio da implementação da Produção 
Didático-Pedagógica (Programa PDE) na Escola Estadual do Bairro Itaipu, com uma turma de 6O 
ano, cuja proposta de trabalho foi de instigar o desejo do aluno em explorar, observar, 
desenvolver o raciocínio lógico, criatividade, por meio de jogos matemáticos para a aprendizagem 
das operações fundamentais, com o objetivo de tornar a aprendizagem da Matemática mais 
prazerosa e motivadora, bem como fornecer melhores subsídios aos alunos que apresentam 
dificuldades na aprendizagem das quatro operações. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DANIELA CRISTINA ZANARDI 
Orientador: Flávio Roberto Dias Silva - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de jogos, com vistas à uma aprendizagem significativa da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Aprendizagem, Jogos Matemáticos, 
Resumo: Independente do nível de ensino, é notável que muitos alunos apresentam dificuldades 
para aprender Matemática, e que não demonstram serem atraídos pelo conteúdo. Muitos tem 
uma ideia equivocada de que aprender Matemática é privilégio de poucos. Em virtude desse 
problema, encontramos dificuldades em alcançar nossos maiores objetivos, ensinar e fazer com 
que ocorra a aprendizagem. No intuito de obter sucesso no processo ensino-aprendizagem e 
superar as dificuldades apresentadas pelos alunos, a proposta da presente unidade didática, tem 
como objetivo propiciar uma aprendizagem significativa da Matemática, por meio de Jogos 
Matemáticos, que envolvem as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, para 
alunos do 6o ano da Escola Estadual do Bairro Itaipu - Salto do Lontra, tornando o ensino 
interessante e prazeroso, superando o ensino tradicional, criando possibilidades do aluno 
desenvolver seu raciocínio lógico, criatividade e o encanto pela disciplina. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DEMILTO SPERANDIO COTT 
Orientador: Clézio Aparecido Braga - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DA CALCULADORA E PLANILHAS ELETRÔNICAS NO CÁLCULO DE JUROS 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática. 
Palavras-chave: Matemática Financeira, calculadora, planilhas eletrônicas, juros, 
Resumo: Este artigo é resultado da análise de uma intervenção pedagógica realizada no 
Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná, PDE-PR. Consiste no uso da Calculadora 
e Planilha eletrônica para cálculos de juros com alunos de 9º ano da Escola Estadual Antônio 
Franco Ferreira da Costa, situada no município de Formosa do Oeste - Pr. Objetivou-se 
desenvolver uma prática pedagógica que ofereça aos alunos do 9º ano, condições de analisarem 
dados matemáticos financeiros (juros), através de cálculos que lhes permitam uma leitura crítica 
dos mesmos. No período de janeiro a julho de 2017, em um total de 32 h/a, os alunos puderam 
vivenciar na prática o uso da calculadora e planilha eletrônica para efetuar cálculos financeiros 
relativos a juros. Durante o desenvolvimento das atividades, os alunos tiveram a oportunidade de 
conhecer algumas empresas do comércio local e entender melhor as práticas comerciais 
relacionadas à cobrança de juros. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DEMILTO SPERANDIO COTT 
Orientador: Clézio Aparecido Braga - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DA CALCULADORA E PLANILHAS ELETRÔNICAS NO CÁLCULO DE JUROS 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática. 
Palavras-chave: Matemática Financeira, calculadora, planilhas eletrônicas, juros, 
Resumo: Pretende-se com o projeto, despertar nos alunos do 9º a pesquisa de conteúdos 
matemáticos que possibilite uma aprendizagem para o pleno exercício da cidadania, Pretende-se 
também repassar aos alunos noções básicas de comércio, conhecer o real significado de juros, e 
para isso utilizar-se-á de ferramentas tecnológicas como, calculadora, e a planilha eletrônica de 
cálculo. Pretende-se com a utilização dessas ferramentas, executar com rapidez e segurança 
cálculos financeiros relacionados a juros. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DEUCLÉIA RIBAS 
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uso de Jogos no Ensino de Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos lúdicos, Matemática, operações fundamentais 
Resumo: Plano de trabalho para desenvolver a linguagem Matemática de forma lúdica com o uso 
de jogos no ensino de Matemática, com a intenção de motivar o aluno no processo de 
aprendizagem, contribuindo para que possam compreender e assimilar o conteúdo das operações 
fundamentais. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DEUCLÉIA RIBAS 
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O emprego de jogos na abordagem das operações fundamentais no Ensino da 
Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos lúdicos, Matemática, operações fundamentais 
Resumo: Plano de trabalho para desenvolver a linguagem Matemática de forma lúdica com o uso 
de jogos no ensino de Matemática, com a intenção de motivar o aluno no processo de 
aprendizagem, contribuindo para que possam compreender e assimilar o conteúdo das operações 
fundamentais. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DIANI CRISTINA GOERGEN 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: SOFTWARE SCRATCH E A CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE DESAFIOS LÓGICOS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Básica, Ensino de Matemática, Jogos, Software Scratch 
Resumo: Entendemos que, para o aluno apropriar-se de um conhecimento matemático, é 
importante que o mesmo tenha a capacidade de raciocinar logicamente. Dessa forma torna-se 
essencial ao professor buscar estratégias didáticas que estimulem esse pensamento lógico, de 
modo a desenvolver no aluno habilidades para solucionar problemas de maneira criativa e 
independente. Nesta perspectiva, buscamos com este trabalho estabelecer uma relação entre os 
conhecimentos matemáticos, o raciocínio lógico e a tecnologia. Para tanto, trabalhamos 
atividades envolvendo lógica matemática e o uso do Software Scratch na elaboração de jogos, 
por meio da aplicação de um projeto de intervenção pedagógica com alunos do 3º ano do curso 
Técnico em Informática de uma escola pública e uma oficina em parceria com a Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) - Curso de Licenciatura em Computação. Esse projeto também foi 
compartilhado com os professores da rede pública de Ensino de diversos municípios do Estado 
do Paraná, através do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), os quais contribuíram para o 
aperfeiçoamento do mesmo. Esperamos com este artigo apresentar o uso do Software Scratch 
aos professores da Educação Básica como proposta didática para trabalhar com os alunos o 
desenvolvimento de habilidades de programação e estimular o raciocínio lógico por meio da 
resolução de desafios lógicos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DIANI CRISTINA GOERGEN 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: CONSTRUINDO UM JOGO DE DESAFIOS LÓGICOS POR MEIO DO SOFTWARE 
SCRATCH 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Raciocínio Lógico, Desafios, Software Scratch, Jogo 
Resumo: Com o intuito de desenvolver uma prática de ensino, que visa potencializar o 
pensamento, criar estratégias para resolução de problemas, despertar o interesse pela 
matemática e explorar novas habilidades através de desafios lógicos, será utilizado o recurso da 
informática. O propósito dessa Produção Didático-Pedagógica, é abordar a lógica e construir um 
jogo utilizando as tecnologias com os alunos do 3º ano do Curso Técnico em Informática, Colégio 
Estadual Santo Agostinho, na cidade de Palotina. A produção didática apresenta: - atividades de 
desafios lógicos, conteúdo básico de lógica matemática e uma oficina de ambientação utilizando a 
ferramenta computacional Scratch, que por sua vez, possui uma linguagem de programação 
visual utilizando blocos lógicos, e poderá ser trabalhado em qualquer nível de ensino. Para tanto, 
será elaborado pelos alunos um jogo com desafios lógicos utilizando o software Scratch, o qual 
será compartilhado na web. Espera-se com isso, explorar conhecimentos matemáticos, despertar 
nos alunos o pensamento crítico e reflexivo, a fim de que eles possam construir conhecimentos de 
maneira criativa e autônoma, favorecendo assim a tomada de decisões. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DIJALMARY MATOS PRATES CHAS 
Orientador: Ettiene Cordeiro Guerios - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DIVERTINDO-SE COM A MATEMÁTICA: A Construção de uma Metodologia Diferenciada 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Tendências Metodológicas, Ludicidade, Aprendizagem, 
Resumo: Esta pesquisa origina-se de uma inquietação pessoal referente ao fato da Matemática 
ser considerada pelos alunos uma disciplina muito difícil e complexa. Diante de tal inquietude, 
esta investigação permitiu a busca por possíveis respostas aos seguintes questionamentos: Como 
transformar as aulas de Matemática em aulas divertidas e interessantes? A introdução de 
experimentos e materiais alternativos pode construir formas alternativas de ensino? Como 
apresentar uma nova interpretação da Matemática, utilizando novas tendências metodológicas no 
processo de ensino-aprendizagem desta disciplina em turmas de 6° e 7° ano do Ensino 
Fundamental? Considerando o objetivo de apresentar uma nova interpretação da Matemática com 
base nas novas tendências metodológicas, optamos por conduzir uma pesquisa-ação, com uma 
turma de 6°ano e uma de 7°ano do Ensino Fundamental do Colégio Polivalente de Curitiba, por 
meio da construção de um material didático produzido pelos educandos, sendo o produto final 
deste trabalho a confecção de um livro de  criança para criança . O projeto teve início com a 
apresentação da proposta aos alunos participantes, equipe pedagógica e demais professores da 
disciplina de Matemática, regentes nas turmas participantes do projeto. Em seguida, foram 
desenvolvidas seis etapas de ações pedagógicas para construção do material, que seguiram um 
cronograma de construção, no qual cada aluno ou grupos de alunos criaram suas atividades. 
Estudantes mais criativos e participantes, professores reflexivos, incentivadores e realidades 
transformadas, é o que atingimos na concretização deste trabalho.

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DIJALMARY MATOS PRATES CHAS 
Orientador: Ettiene Cordeiro Guerios - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: DIVERTINDO-SE COM A MATEMÁTICA DE CRIANÇA PARA CRIANÇ 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino de Matemática, tendências metodológicas, lúdico, aprendizagem, 
Resumo: Esta produção origina-se de uma inquietação pessoal referente ao fato da Matemática 
ser considerada pelos estudantes uma disciplina muito difícil e complexa. Diante de tal inquietude, 
este trabalho permite a busca por possíveis respostas aos seguintes questionamentos: Como 
transformar as aulas de Matemática em aulas divertidas, atrativas e interessantes? Como 
apresentar uma nova interpretação da Matemática, utilizando novas tendências metodológicas? 
Considerando o objetivo de apresentar uma nova interpretação da Matemática com base nas 
novas tendências metodológicas, optamos por conduzir uma pesquisa-ação, com uma turma de 
6° ano e uma de 7° ano do Ensino Fundamental do Colégio Polivalente de Curitiba, por meio da 
construção de um material didático produzido pelos estudantes, sendo o produto final deste 
trabalho a confecção de um livro de  criança para criança . O projeto terá inicio com a 
apresentação da proposta aos estudantes participantes, equipe pedagógica e demais professores 
da disciplina de Matemática. Em seguida, serão desenvolvidas nove etapas de ações 
pedagógicas para construção do material, que seguirão um cronograma de construção, no qual 
cada estudante ou grupos de estudantes criarão a sua atividade. Estudantes mais criativos e 
participantes, professores reflexivos, incentivadores e realidades transformadas é o que se espera 
na concretização deste trabalho. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DIRLEI FERREIRA LONGATO 
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ensino e Aprendizagem da Geometria e a Teoria de Van Hiele: Via de mão de dupla para 
o desenvolvimento do pensamento geométrico 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Geometria, Teoria de Van Hiele, Quadriláteros, Triângulos 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado final sobre o estudo da Geometria no ensino dos 
quadriláteros e triângulos pautada na Teoria de Van Hiele. A Teoria de Van Hiele descreve um 
modelo para o desenvolvimento do pensamento geométrico, em uma sequência de níveis de 
compreensão e fases de aprendizagem. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma sequência 
de atividades sobre os quadriláteros e triângulos para os alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Estadual Constantino Marochi, localizada no município de Campo Largo/ 
PR em consonância com os níveis e fases de aprendizagem da Teoria de Van Hiele, respeitando 
os níveis do pensamento geométrico em que o aluno se encontra, já que o próprio modelo 
descreve que independentemente da idade cronológica ou maturação, alunos com a mesma 
idade ou que estejam no mesmo ano escolar, não possuem garantia de se encontrarem no 
mesmo nível de raciocínio geométrico, pois a passagem de um nível para o outro depende das 
atividades adequadas e vivenciadas por eles. As atividades elaboradas partiram da 
tridimensionalidade para a bidimensionalidade, através da resolução de problemas, jogos e 
construção de sólidos geométricos, estabelecendo relações entre as propriedades das figuras 
planas e não- planas com o objetivo de minimizar a defasagem de conceitos geométricos 
apresentados pelos alunos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DIRLEI FERREIRA LONGATO 
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ensino e Aprendizagem da Geometria e a Teoria de Van Hiele: via de mão dupla para o 
desenvolvimento do Pensamento Geométrico 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola- Conhecimentos Matemáticos e seus 
encaminhamentos metodológicos 
Palavras-chave: Geometria, Teoria de Van Hiele, Aprendizagem, 
Resumo: Este Material Pedagógico tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do 
pensamento geométrico, elaborando e aplicando atividades em consonância com os níveis de 
raciocínio geométrico no ensino dos quadriláteros e triângulos, pautados na Teoria de Van Hiele. 
A Teoria de Van Hiele descreve um modelo para o desenvolvimento do pensamento geométrico, 
em uma sequência de níveis de compreensão e fases de aprendizagem. As atividades elaboradas 
partem da tridimensionalidade para a bidimensionalidade, através da resolução de problemas, 
jogos e construção de sólidos geométricos, estabelecendo relações entre as propriedades das 
figuras planas e não- planas. Esta produção busca aprimorar e enriquecer a prática pedagógica 
do professor e consequentemente a aprendizagem dos alunos, minimizando a defasagem de 
conceitos geométricos por eles apresentados. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DOMINGOS VIECELI 
Orientador: MARCOS FREITAS DE MORAES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Utilização de Tecnologias Educacionais Pelo Professor Regente na Escola 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Tecnologias Educacionais, Matemática no Excel, Matemática no Geogebra, 
Inovação. 
Resumo: Este Artigo foi resultado de estudos e pesquisas com atividades teóricas e práticas 
desenvolvido com os docentes do Colégio Estadual Irmão Germano Rhoden, do município de 
Toledo. -PR, com os recursos tecnológicos, tais como: o notebook/netbook, o computador, o 
Datashow, a Lousa Digital, utilizando, para tanto, os softwares Word, Power Point, Excel e 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DOMINGOS VIECELI 
Orientador: MARCOS FREITAS DE MORAES - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Utilização de Tecnologias Educacionais Pelo Professor Regente na Escola 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Tecnologias Educacionais, matemática no excel 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica na Escola tem a intenção de trabalhar com os 
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docentes do Colégio Estadual Irmão Germano Rhoden, do município de Toledo.-PR, com os 
recursos tecnológicos, tais como: o notebook/netbook, o computador, o datashow, a Lousa Digital, 
utilizando, para tanto, os softwares Word, Power Point, Excel e Geogebra. Busca-se, com esses 
recursos tecnológicos, abordar os conteúdos das disciplinas envolvidas, visando a valorização 
dos conhecimentos e da aprendizagem significativa. O uso destes recursos tecnológicos pode 
enriquecer as aulas, motivando o interesse dos estudantes pelas disciplinas e mediando 
conteúdos com práticas interdisciplinares. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DURVAL APARECIDO DAL BO 
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Resolução de problemas do Enem como uma alternativa para desenvolver o raciocínio e 
melhorar o nível de leitura e compreensão do aluno 
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Raciocínio, Leitura, Compreensão de Textos, Enem, 
Resumo: O presente artigo foi elaborado a partir da implementação de uma proposta de 
intervenção pedagógica, com alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Professora 
Helena Ronkoski Fioravante, no município de Reserva-PR. Buscou-se com essa intervenção 
minimizar uma fragilidade na resolução de problemas com enunciados extensos, que contém 
várias informações, com características interdisciplinares e contextos diversos. Utilizando como 
tema  Leitura e compreensão de textos de problemas matemáticos , procurou-se por meio da 
resolução de problemas do Enem dos anos de 2013, 2014 e 2015, desenvolver o raciocínio e 
melhorar o nível de leitura e de compreensão de texto dos alunos. Com a aplicação dessas 
atividades observou-se uma melhora relevante no desempenho dos alunos ao final do trabalho. 
Porém, é necessário continuar investindo na resolução de problemas, visto que esta ação 
proporciona, o desenvolvimento mental, o aprimoramento do raciocínio, a aquisição de 
criatividade e imaginação, além de ampliar o conhecimento matemático. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: DURVAL APARECIDO DAL BO 
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resolução de problemas do Enem como uma alternativa para desenvolver o raciocínio e 
melhorar o nível de leitura e compreensão do aluno 
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de problemas, Enem, Raciocínio, Leitura, Compreensão de textos, 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica destina-se a alunos do 3º ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Professora Helena Ronkoski Fioravante, no município de Reserva. 
Tem-se observado grande dificuldade encontrada pelos alunos na resolução de problemas com 
enunciados mais elaborados, como os do Enem por exemplo, que demandam uma leitura atenta, 
onde é necessário haver a compreensão do que é lido no texto, destacar as informações 
relevantes ali contidas e captar o que realmente se deseja saber. A proposta desta unidade 
didática tem como objetivo central contribuir por meio da resolução de problemas matemáticos do 
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Enem, os quais se caracterizam por apresentar enunciados bem elaborados e contextualizados, 
para o desenvolvimento do raciocínio, da leitura e da compreensão de textos. Dessa forma, 
busca-se minimizar essas fragilidades na aprendizagem por meio da resolução de problemas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EDELINA SALETE MIZERSKI 
Orientador: André Vicente - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uma Proposta para o Ensino de Geometria Espacial no Segundo Ano do Ensino Médio 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria Espacial, Enem, Vestibular, 
Resumo: Este trabalho visa relatar os resultados do projeto desenvolvido durante as atividades 
do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE no período de 2016 a 2017. As atividades 
realizaram-se com alunos do segundo ano do Ensino Médio matutino e noturno, do Colégio 
Estadual José de Alencar, do município de Nova Prata do Iguaçu - Pr. O estudo tem como 
objetivo apresentar uma proposta diferenciada para tratar temas relacionados com a Geometria 
Espacial. O material elaborado buscou sistematizar todos os conceitos envolvidos e conter 
questões do Exame nacional do Ensino Médio (Enem) e de Vestibular. Com isso, propiciou-se ao 
aluno autonomia para resolver os problemas, tanto de cunho prático, questões de vestibular e 
Enem e a solução de um problema aplicado. O emprego dos materiais manipulativos durante o 
desenvolvimento da Produção Didático-Pedagógica visou promover melhor assimilação do 
conteúdo apresentado, tornar as aulas mais dinâmicas, prazerosas e diversificadas, desafiando o 
estudante no processo de construção do seu conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EDELINA SALETE MIZERSKI 
Orientador: André Vicente - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE GEOMETRIA ESPACIAL NO SEGUNDO ANO 
DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria Espacial, Enem, Vestibular, Problemas práticos, 
Resumo: O objetivo desta Produção Didático-Pedagógica é apresentar uma proposta 
diferenciada para tratar temas relacionados com Geometria Espacial. Como a Produção ocorrerá 
em turmas do segundo ano do ensino médio, será elaborado um material sistematizando todos os 
conceitos envolvidos e que contenha questões do vestibular e do (Exame Nacional do Ensino 
Médio) ENEM. A ideia é apresentar ao aluno um material que lhe dê autonomia para resolver 
problemas, tanto de cunho prático quanto questões de vestibulares, que envolvam este tópico. 
Também será trabalhada uma situação prática em que o aluno deverá elaborar o problema e 
resolvê-lo. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EDENILSON JOSE BARBOSA 
Orientador: VÂNIA GRYCZAK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Fiscal como instrumento de participação social: uma abordagem usando a 
Resolução de Problemas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Fiscal, tributos, Resolução de Problemas 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados obtidos com a implementação da Produção 
Didático Pedagógica que propõe o estudo e reflexão sobre o tema Educação Fiscal nas aulas de 
Matemática, com alunos do 1º ano do ensino médio do Colégio Estadual Professora Dulce 
Maschio - Ensino Fundamental e Médio, matriculados no período noturno. Para isso foram 
analisados elementos como os tipos de tributos existentes no país e sua função socioeconômica 
envolvendo questões do cotidiano dos alunos e suas famílias, referentes a impostos e taxas, 
presentes em documentos fiscais como fatura de água, energia elétrica e notas de produtos, 
abordados por meio da Tendência Metodológica de Resolução de Problemas. O objetivo do 
estudo é contribuir para o conhecimento do tema pelos alunos e comunidade escolar e com isso 
estimular atitudes de participação social e cidadania. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EDENILSON JOSE BARBOSA 
Orientador: VÂNIA GRYCZAK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Fiscal como instrumento de participação social: uma abordagem usando a 
Resolução de Problemas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Fiscal, tributos, Resolução de Problemas 
Resumo: A presente Produção Didático-pedagógica propõe o estudo da Educação Fiscal e a 
reflexão sobre a importância do aluno compreender o contexto social desse tema durante a sua 
formação escolar. Para isso serão analisados em sala de aula, com os alunos do 1º ano do 
ensino médio, os tipos de tributos existentes no país e sua função socioeconômica envolvendo 
questões do seu cotidiano e de suas famílias, relacionados aos impostos e taxas presentes em 
documentos fiscais, que serão abordados nas atividades por meio da metodologia de Resolução 
de Problemas. Neste sentido o estudo da Educação Fiscal pode contribuir para que o aluno 
compreenda a estrutura de arrecadação de tributos por parte do Estado e também conheça os 
mecanismos de controle social que se referem ao acompanhamento e fiscalização de gastos da 
administração pública, como forma de incentivo à participação social e efetivo exercício de 
cidadania. 

 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EDSON DASCHEVI 
Orientador: André Gustavo Oliveira da Silva - IES: FECEA 
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Etapa: Artigo 
 
Título: GRANDEZAS E MEDIDAS: UMA ESTRATÉGIA PARA O ENSINO 
Tema: Currículo de matemática 
Palavras-chave: Conteúdo Estruturante, Grandezas e Medidas, Sistema de Medidas e 
Aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo foi o resultado de uma intervenção pedagógica que abordou acerca 
de grandezas e medidas, tema de grande abrangência, pois se faz presente em diversos 
conteúdos na disciplina curricular de matemática. O mesmo atendeu uma das exigências do 
Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE. A intervenção com os alunos do oitavo ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Olavo Bilac. Teve como objetivo reconhecer os 
sistemas de medidas existentes sua utilidade e importância para a humanidade, realizando um 
resgate histórico sobre a origem dos sistemas de medidas, identificando os principais 
instrumentos de medidas, utilidade e importância do Inmetro, bem como a influência da tecnologia 
e da informática no sistema de medidas e os processos utilizados para realizar medições de 
comprimento, superfície, volume e massa. A fim de alcançar objetivos foi proposto uma série de 
atividades tais como a abordagem histórica referente ao sistema de medidas, leitura e 
interpretação de indicação de medidas, palestras, conversa informal com pedreiros, engenheiros, 
arquitetos, realizando medições nos diferentes espaços do colégio, usando medidas como dedo, 
mão, pé, passo para depois reconhecerem o metro como unidade padronizada. Apresentou-se 
aos alunos os diferentes instrumentos de medidas tais como relógio, calendário, balança, trena e 
observando também nas embalagens dos produtos tais como metro, litro e quilo. Após a 
aplicação do projeto percebe-se um resultado satisfatório, sendo possível aprender conteúdos da 
disciplina de matemática de várias formas e principalmente associando com a vivência do aluno. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EDSON DASCHEVI 
Orientador: André Gustavo Oliveira da Silva - IES: FECEA 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Grandezas e Medidas: uma estratégia para o ensino 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Conteúdo Estruturante, Grandezas e Medidas, Sistema de Medidas, 
Aprendizagem 
Resumo: A presente Unidade Didática aponta os sistemas de medidas, um conteúdo curricular, 
na disciplina de matemática atendendo uma das exigências do Programa de Desenvolvimento 
Educacional, PDE. Será aplicado com os alunos do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 
Olavo Bilac. Ensino Fundamental, Faxinal (PR). Objetiva-se por meio desta reconhecer os 
sistemas de medidas existentes sua utilidade e importância para a humanidade Para atingir esses 
objetivos será proposto uma série de atividades práticas e conceituais, utilizando-se dos recursos 
disponíveis, como: sala de aula, quadro de giz, vídeos, fotos, desenhos, biblioteca, laboratório de 
Informática, quadra esportiva, pátio escolar e os instrumentos de medidas disponíveis A Unidade 
Didática propõe também palestras com engenheiros, mestre de obras e visitas a obras, casas de 
material de construção, feiras e supermercados, considerando a origem dos sistemas de medidas 
a sua evolução e necessidade bem como o uso dessas medidas no nosso cotidiano. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EDSON SOUZA BUENO 
Orientador: Edna Sakon Banin - IES: UTFPR 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino da Geometria através da resolução de problemas 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Geometria, resolução de problemas, laboratório de informática, 
Resumo: Este trabalho pretende identificar as causas das dificuldades que os alunos têm para 
representar sólidos geométricos e apresentar algumas alternativas de ensino por meio da 
resolução problemas, envolvendo medidas e grandezas relacionadas a estes elementos 
geométricos. A forma com que o ensino de geometria tem se dado nas escolas, revela o método 
convencional com que os conteúdos geométricos são apresentados, o que pode despertar o 
desinteresse e a falta de envolvimento dos alunos para a construção do conhecimento. Para 
tanto, faz-se necessário valorizar o estudo da geometria espacial através da resolução de 
problemas como instrumento para a compreensão do mundo à nossa volta. A utilização do 
laboratório de informática e de materiais diversificados pode promover a participação ativa do 
aluno. Destacamos o uso de embalagens diversas como caixas de sapato, latas de óleo, caixas 
deleite, embalagens de chocolate para a resolução de problemas de medições, planificações, 
cálculo do perímetro, área, volume de cada objeto. A pesquisa foi realizada com alunos da rede 
pública de ensino do Estado do Paraná, 3ª Série A, do Colégio Estadual Júlio Nerone - EFM, do 
município de Campo Largo - PR. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EDSON SOUZA BUENO 
Orientador: Edna Sakon Banin - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino da Geometria através da resolução de problemas e objetos de Ensino 
Aprendizagem 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Geometria Espacial, Resolução de problemas, Educação matemática 
Resumo: Neste trabalho, pretende-se explorar aspectos relativos ao estudo da geometria 
espacial, identificando eventuais causas das dificuldades que os alunos têm para representar 
sólidos geométricos no plano e realizar cálculos envolvendo grandezas relacionadas a estes 
objetos. Os objetivos desse projeto são desenvolver atitudes investigativas no estudo de 
geometria espacial, promover a percepção, identificar elementos geométricos, reconhecer 
problemas e a realizar cálculos relacionados à geometria. Os alunos resolverão problemas 
concretos que envolvem figuras geométricas espaciais, utilizando embalagens e dobraduras que 
facilitarão a visualização e o entendimento dos sólidos geométricos. Farão cálculos envolvendo 
medidas de superfícies e volumes. Este trabalho valoriza sobretudo o estudo de geometria 
espacial e a resolução de problemas como instrumentos para compreensão do mundo. 

 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELAINE CRISTINA VISCARDI OLIVEIRA 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
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Título: O uso do Geoplano como recurso didático no Ensino da Geometria 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Aprendizagem, Geoplano, Medida, Cálculo, 
Resumo: Este artigo aborda o uso do Geoplano como recurso didático no Ensino da Geometria, 
aplicado com alunos do sextos anos do Ensino Fundamental. O presente trabalho utilizou a 
identificação do contorno e a região interna de uma figura plana; conceitos e as noções de 
perímetro; conceito de área e a construção do metro quadrado; cálculo da área e do perímetro do 
quadrado e do retângulo; comparação das medidas de área e perímetro; medidas de áreas iguais 
com formatos geograficamente diferentes; resolução de situações problemas; ampliação de 
figuras e comparação de resultados e a descoberta das fórmulas para cálculo de área do 
quadrado, retângulo e triângulo. Trabalho desenvolvido no PDE - Programa de Desenvolvimento 
Educacional, turma 2016. Foi notável através do acompanhamento dos educandos que durante o 
incremento do projeto os educandos progrediram nas execuções das atividades propostas e no 
conhecimento. O uso deste recurso didático cooperou para o aprendizado dos educandos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELAINE CRISTINA VISCARDI OLIVEIRA 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do Geoplano como recurso didático no Ensino da Geometria 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Produção didático-pedagógica, sequência de atividades, estratégias, geoplano, 
metodologia 
Resumo: Essa Produção Didático-pedagógica consiste em uma unidade didática que contempla 
uma sequência de atividades, e está em consonância com referenciais teóricos que ressaltam a 
importância do uso do Geoplano como material manipulável para o ensino da Matemática. Foram 
elaboradas estratégias direcionadas, utilizando o geoplano como recurso didático, a fim de 
proporcionar uma metodologia de caráter mais experimental, facilitando a materialização e 
visualização das atividades, promovendo o entendimento e a construção de conceitos 
matemáticos relacionados aos conteúdos de área e perímetro. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELAINE DE LUCENA RODRIGUES CONCEICAO 
Orientador: Ettiene Cordeiro Guerios - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: APRENDIZAGEM COLABORATIVA NA MATEMÁTICA: Sala de Aula como Grupo 
Colaborativo para Efetivação da Aprendizagem no Ensino Fundamental 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Matemática, Trabalho colaborativo, Jogos, Cooperação, 
Resumo: Durante a transição do 5º ano (Rede Municipal de Ensino) para o 6º ano (Rede 
Estadual de Ensino) nota-se, na disciplina de Matemática do Colégio Estadual Flávio Ferreira da 
Luz - EFM, em Curitiba/PR, diferenças no comportamento dos alunos, agravando ocorrências já 
instaladas na instituição e contribuindo para o baixo desempenho escolar. Visando o ensino e a 
aprendizagem de conteúdos matemáticos no 6º ano do Ensino Fundamental a fim de minimizar as 
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dificuldades, dar significação ao novo espaço, estimular a solidariedade e superar os 
comportamentos divergentes e conflitantes, o que reflete direta e indiretamente no processo de 
ensino-aprendizagem. Quanto ao procedimento metodológico, utilizou-se a pesquisa-ação, 
promovendo a participação de todos os envolvidos, buscando solucionar problemas e 
proporcionando situações abertas ao diálogo no desenvolvimento de três atividades matemáticas 
- desafio do número 6, tabuada móvel e painel quebra-cabeça. De maneira geral, a proposta se 
apresentou eficaz. Portanto, sugere-se ao professor incluir, em sua práxis pedagógica, 
metodologias mais afetivas, visando o desenvolvimento de relações mediadas que não estão 
disponíveis em ambientes de aprendizagem individualizada 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELAINE DE LUCENA RODRIGUES CONCEIÇÃO 
Orientador: Ettiene Cordeiro Guerios - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: SALA DE AULA COMO GRUPO COLABORATIVO PARA EFETIVAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Lúdico, Jogos, Trabalho colaborativo/cooperativo 
Resumo: Na transição do 5º ano da rede municipal de ensino para o 6º ano na rede estadual 
nota-se divergências no comportamento o que tende a agravar com ocorrências já instaladas na 
instituição contribuindo para o baixo desempenho escolar, principalmente na disciplina de 
Matemática. Objetivando com esse trabalho melhorar e envolver o aluno na aprendizagem dos 
conteúdos matemáticos, bem como a inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais; 
melhorar a disciplina e a convivência; proporcionar aulas mais interessantes, visto que ao mesmo 
tempo em que o aluno estuda e aprende o conteúdo, ele avalia, decide, argumenta e divide 
tarefas; desenvolve a capacidade de ouvir e respeitar opiniões diferentes; desenvolve valores 
sociais importantes tais como: o respeito, a compreensão, solidariedade, o saber ouvir e falar. 
Compreendendo que a interação promove a comunicação entre as linguagens da matemática e 
do cotidiano, onde duas ou mais pessoas operam conjuntamente contribuindo com suas melhores 
qualidades para potencializar as limitações e capacidades pessoais de cada indivíduo ter grandes 
chances de sucesso onde o professor partindo de uma situação real, procure trabalhar um 
conhecimento ou saber matemático por meio de jogos educativos, listas de exercícios, leituras e 
discussões de textos, desafios, que auxiliem na construção de novos conhecimentos. Entendendo 
que a atividade em grupo é uma prática pedagógica que auxilia tanto no aprendizado quanto na 
socialização do estudante, Vygotsky (1989) salienta a importância do trabalho cooperativo, uma 
vez que as atividades realizadas em grupo, de forma conjunta, oferecem enormes vantagens, que 
não estão disponíveis em ambientes de aprendizagem individualizada. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELIANDRO FILIPIAK 
Orientador: Andréia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Trigonometria: uma intervenção pedagógica no 2º ano do Ensino Médio de um colégio 
estadual de Dois Vizinhos 
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Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Trigonometria, História da Matemática, História da Trigonometria, Geogebra, 
Ensino da Matemática no Ensino Médio, 
Resumo: O artigo trata do estudo, elaboração e aplicação de uma intervenção pedagógica para o 
ensino de Trigonometria no Ensino Médio. O estudo abrangeu a história da Trigonometria, a 
utilização do Geogebra e a construção e utilização de materiais manipuláveis como ferramentas 
para resolução de questões inerentes às noções iniciais de Trigonometria. Toda a proposta foi 
elaborada para ser aplicada no ensino matutino. Porém, teve de ser adaptada às condições e 
necessidades de uma turma do noturno. O desenvolvimento da proposta se mostrou produtivo 
tanto para nós professores, quanto para os estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELIANDRO FILIPIAK 
Orientador: Andréia Buttner Ciani - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Trigonometria: Uma proposta de intervenção pedagógica no 2º ano do ensino médio do 
Colégio Estadual de Dois Vizinhos 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Trigonometria, História da Matemática, História da Trigonometria, 
Resumo: A presente unidade didática intitulada:  Trigonometria: Uma proposta de intervenção 
pedagógica no 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual de Dois Vizinhos - EFMP  tem o 
objetivo de apresentar uma proposta pedagógica de ensino da Trigonometria utilizando como 
instrumento pedagógico a história da matemática como metodologia, a fim de proporcionar ao 
educando uma visão de como conceitos utilizados neste conteúdo foram construídos ao longo do 
tempo pelos diversos povos e culturas e como estes conhecimentos foram utilizados para resolver 
problemas de suas épocas. Além, de estudar a história, vamos poder compreender como estes 
conhecimentos estão sendo utilizado em algumas tecnologias nos dias atuais. Esta proposta traz 
ainda a possibilidade de construção e manipulação de objetos pedagógicos, bem como a 
utilização de novas tecnologias através do uso do software GeoGebra na construção de gráficos 
para visualizar os objetos de estudo. Com este trabalho, nossa intenção é proporcionar uma 
aprendizagem significativa no ensino da trigonometria para os alunos do Ensino Médio. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELIANE APARECIDA D’ANTONIO 
Orientador: Sandra Regina D’Antonio Verrengia - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: PENSAMENTO COMBINATÓRIO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO USO DE JOGOS NO 9º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Análise Combinatória e Probabilidade, Jogos, Situações-Problema, 
Resumo: Este artigo apresenta o relato de uma experiência de ensino desenvolvida no Colégio 
Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira em Maringá no Paraná, com uma turma de 9º ano do 
Ensino Fundamental. As atividades desenvolvidas na intervenção didática abrangem os conceitos 
de Análise Combinatória e Probabilidade, que fazem parte do conteúdo estruturante Tratamento 
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da Informação. O objetivo principal dessa proposta foi o de despertar nos discentes o interesse 
pelo estudo dos temas abordados, destacando sua importância e presença na sociedade, tendo 
como proposição metodológica o uso de jogos aliado à resolução de problemas, respaldada em 
autores como Brenelli (2008), Borin (1995), Lara (2003), Smolle, Diniz e Milani (2007) e 
Starepravo (2009). Por meio dos jogos, os alunos foram estimulados a refletir, construir hipóteses, 
traçar caminhos, reformular suas conjecturas e traçar conclusões de forma interativa e dialógica 
vencendo a timidez ao expor suas ideias no grupo. A proposta apresentada contribuiu de forma 
positiva para a aprendizagem dos conceitos referentes ao raciocínio combinatório e ao cálculo de 
probabilidades, abrindo espaço para uma prática mais interativa em sala de aula, sendo também 
promotora de novas reflexões a respeito do processo de ensino e aprendizagem de Matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELIANE APARECIDA D’ANTONIO 
Orientador: Sandra Regina D’ Antonio Verrengia - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Pensamento combinatório: uma análise a partir do uso de jogos no 9º ano 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Análise Combinatória, Probabilidade, Jogos, Situações-problema, 
Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de intervenção pedagógica para o ensino de 
Análise Combinatória e Probabilidade a ser desenvolvida com alunos do 9º ano sob o enfoque de 
jogos. A escolha de jogos, deve-se a seu caráter dinâmico e de construção ativa por parte dos 
discentes, que frente às situações-problema desencadeadas a partir do jogo, aprofundarão 
conceitos referentes ao raciocínio combinatório e ao cálculo de probabilidades. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELIANE DE AZEVEDO 
Orientador: ARLENI ELISE SELLA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O desafio de avaliar o conhecimento matemático apropriado pelo aluno da sala de 
recursos multifuncionais no 3° ano do ensino médio 
Tema: Concepção sobre a Matemática e as práticas avaliativas. 
Palavras-chave: : Avaliação, Matemática, Inclusão, Portfólio, 
Resumo: O projeto de intervenção, a produção didático-pedagógica e, a implementação do 
projeto nos quais se baseia a problemática discutida nesse artigo, foram desenvolvidos com 
alunos da terceira série do Ensino Médio do Colégio Estadual Monteiro Lobato da cidade de Dois 
Vizinhos, no estado do Paraná, no ano de 2017. Dois objetivos direcionaram as reflexões e ações. 
O primeiro consistia em buscar na legislação amparo legal para adaptações curriculares em 
práticas avaliativas diferenciadas utilizadas com alunos com necessidades educacionais 
especiais. O outro, visava aprofundar o estudo da avaliação considerando diversas formas e 
instrumentos para avaliar o conhecimento matemático adquirido pelos alunos com necessidades 
educacionais especiais. A metodologia consistiu em pesquisa bibliográfica e documental 
investigando na literatura e na legislação diversas formas ou possibilidades de avaliar o 
conhecimento matemático adquirido pelos alunos com necessidades educacionais especiais. 
Considerando o importante papel da avaliação como norteadora do processo de ensino 
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aprendizagem, as leituras levaram a construção de uma tabela na qual são incluídas três 
dimensões da avaliação: a conceitual, a procedimental e a atitudinal. Conduziram ainda a analisar 
possibilidades de instrumentos que contemplem avaliação oral, individual e em duplas, a 
construção de portfólios e a auto avaliação. Possibilidades nas quais se pode analisar a evolução 
no processo de aprendizagem não apenas dos alunos com necessidades especiais, como 
também dos demais alunos. Nesta perspectiva, o presente artigo socializa as práticas avaliativas, 
que incluem os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem ou necessidades especiais 
quanto ao seu direito à educação pública de qualidade, tendo respeitadas suas diferenças. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELIANE DE AZEVEDO 
Orientador: ARLENI ELISE SELLA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O desafio de avaliar o conhecimento matemático apropriado pelo aluno da sala de 
recursos multifuncionais no 3° ano do ensino médio 
Tema: Concepção sobre a Matemática e as práticas avaliativas 
Palavras-chave: Avaliação, Matemática: Inclusão 
Resumo: O presente trabalho tem como temática  O desafio de avaliar o conhecimento 
matemático apropriado pelo aluno da sala de recursos multifuncionais no 3° ano do ensino médio 
. Traz, em sua essência, o estudo da legislação vigente para as adaptações curriculares e as 
práticas avaliativas diferenciadas a serem utilizadas, para os alunos com necessidades 
educacionais especiais. A questão que norteia os estudos, procura investigar de que maneira é 
possível construir uma proposta de ensino aprendizagem, aprofundando o estudo a respeito da 
avaliação, considerando as diversas formas e instrumentos para avaliar o conhecimento 
matemático, adquirido pelos alunos com necessidades educacionais especiais. O objetivo, cujo 
foco direciona as intenções desta pesquisa, tem como pressuposto, a construção de um acervo, 
contendo a legislação que ampara a realização de adaptações curriculares e avaliações 
diferenciadas, elaboração de diferentes instrumentos e, atividades avaliativas adaptadas aos 
alunos com necessidades educacionais especiais, estudo e construção de estratégias para 
realização de trabalhos em grupo, cujos participantes possam assumir diferentes funções, e que 
incluam os alunos com necessidades educacionais especiais, estudo das possibilidades de 
avaliação oral, individual e em duplas, com os alunos que apresentam dificuldades de 
aprendizagem, construção de portfólios como instrumento avaliativo da evolução no aprendizado 
dos alunos com necessidades educacionais especiais. Nesta perspectiva, o projeto de 
intervenção, tem a intenção de socializar as práticas avaliativas, sem excluir os alunos que 
apresentam dificuldades de aprendizagem, quanto ao seu direito à educação pública e de 
qualidade, tendo respeitadas suas diferenças e limitações. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELILDA REGINA MARIM CIRELLI 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos educativos e suas aplicações no 6ºano: suporte metodológico para o ensino da 
matemática 
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos, Matemática, Frações 
Resumo: O artigo apresentado com o tema Jogos educativos e suas aplicações no 6º ano: 
Suporte metodológico para o ensino da Matemática, demonstra o resultado do Projeto de 
Intervenção Pedagógica realizado na Escola Estadual do Campo Maria Ferreira - Ensino 
Fundamental, no município de Ribeirão Claro, tendo como foco principal uma abordagem sobre o 
envolvimento e a utilização de jogos e atividades lúdicas, como suportes metodológicos para o 
ensino e aprendizagem da disciplina de Matemática, dando destaque ao conteúdo de frações em 
diferentes contextos, buscando superação das dificuldades e aquisição do conhecimento. A 
proposta de ensino visa mostrar a eficácia dos jogos, como mais uma ferramenta de apoio para o 
ensino e aprendizagem da matemática, que é uma disciplina que deve ser ensinada com 
significados para o educando, de forma contextualizada e efetiva. Mas é fato que tal disciplina, 
além de ter uma linguagem simbólica, muitas vezes é apresentada pelo caminho da reprodução 
de procedimentos, acumulação de informações e carência de conexões. Destaca-se ainda, que 
durante a realização do estudo foi evidente que os jogos quando trabalhados de forma adequada, 
com metodologia detalhada e objetivos bem definidos, não só contribuem muito para a construção 
do conhecimento pelo educando, mas também representa uma mudança de postura do professor 
que passa de comunicador de conhecimentos para o de observador, mediador, interventor e 
incentivador, oportunizando momentos de efetiva aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELILDA REGINA MARIM CIRELLI 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos educativos e suas aplicações no 6ºano: suporte metodológico para o ensino da 
matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogo, Matemática, Aprendizagem 
Resumo: O problema vivido na educação brasileira em que o educando não se apropria do 
conhecimento matemático ensinado pela escola e o professor que não consegue atingir 
resultados suficientes junto aos alunos, revela que práticas pedagógicas devem ser revistas para 
amenizar tais problemas. Diante da situação, a proposta dessa Produção Didático-pedagógica é 
apresentar uma abordagem sobre o envolvimento e a utilização do jogo, como suporte 
metodológico para o ensino e aprendizagem da matemática, dando destaque ao conteúdo de 
frações, buscando reflexões sobre essa ferramenta de ensino que pode ser grande aliada e servir 
como recurso pedagógico de forma lúdica, possibilitando maneiras diferentes de ensinar, 
pesquisar e criar, proporcionando uma nova estratégia de ensino e construção do conhecimento 
de forma prazerosa, visto que muitas vezes, o ensino da matemática é voltado pelo caminho da 
reprodução de procedimentos, acumulação de informações e com carência de conexões. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELIS CRISTINA GALVAO PAES 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
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Título: GEOMETRIA É UMA ARTE! 
Tema: INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: geometria, investigação matemática, interdisciplinaridade, contextualização, 
Resumo: O presente artigo apresenta o trabalho realizado por meio do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) do Governo do Estado do Paraná. Tem como objetivo 
contribuir com o processo de ensino e aprendizagem da geometria plana para alunos do 7º ano 
do ensino fundamental, utilizando-se da Investigação Matemática e da Interdisciplinaridade com 
as Artes Visuais, nos trabalhos de Escher e de Victor Vasarelly. Propor outras perspectivas 
metodológicas, ampliar alternativas e entendimentos por meio de atividades artísticas, 
investigativas e contextualizadas indicam maior envolvimento dos alunos nas atividades e melhor 
compreensão dos conceitos apresentados contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem 
e ressignificando o conhecimento da sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELIS CRISTINA GALVÃO PAES 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: GEOMETRIA É UMA ARTE! 
Tema: INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: GEOMETRIA, INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA, INTERDISCIPLINARIDADE, 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
Resumo: Os conteúdos de geometria apresentam para os professores de matemática grandes 
dificuldades no seu ensino e, de acordo com algumas pesquisas realizadas sobre esse tema, são 
destacados alguns fatores que contribuem para essa situação como a formação do professor de 
matemática e a metodologia utilizada. Como resposta a essas dificuldades, muitos estudos têm 
apontado a necessidade de se reorganizar as atividades de geometria por meio de metodologias 
que contextualizem o conhecimento e estimulem as capacidades cognitivas e criativas do aluno. 
Para tanto, sugere-se a tendência metodológica da Investigação Matemática e a 
Interdisciplinaridade com os saberes das Artes Visuais, porque oferecem uma abordagem mais 
promissora para o ensino desses conteúdos. Pela Investigação Matemática, os alunos são 
orientados a buscar relações entre os objetos matemáticos e identificá-las com as respectivas 
propriedades, enquanto que, pelas Artes Visuais, os objetos matemáticos podem ser explorados 
com mais autonomia através da criatividade e dos recursos didáticos que enriquecem a 
compreensão desses conteúdos que, quando tratados somente pelo ponto de vista da 
matemática torna-se insuficiente. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELISÂNGELA CRISTINA CAMPIOTO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Avaliação em Fases como modelo no processo avaliativo no Ensino Médio 
Tema: Concepções sobre a matemática e as práticas avaliativas 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem, Avaliação em Fases, Análise de Erros 
Resumo: O presente artigo é resultado do trabalho de pesquisa do Programa de 
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Desenvolvimento Educacional - PDE, e pretende propor aos professores da disciplina de 
Matemática e de outras áreas um novo modelo avaliativo. Embora existam muitos estudos a 
respeito do processo avaliativo indicando que ele deve ser contínuo, diagnóstico e servir também 
como reflexão das práticas pedagógicas adotadas, o que temos observado é que escolas e 
professores continuam adotando, muitas vezes, métodos tradicionais e classificatórios, em seus 
documentos oficiais e/ou métodos pedagógicos, o que não auxilia a aprendizagem e o 
crescimento dos alunos. Desta forma, temos como objetivo relatar a implementação da Avaliação 
em Fases no processo avaliativo de uma escola, ancorado pela Teoria da Análise de Erros em 
Educação Matemática. . A intenção é que, por meio de uma ação investigativa, cada estudante 
retome as próprias resoluções como estratégia para recuperação de estudos e, ainda discutir o 
emprego desse modelo de avalição como um fio condutor de reflexão da prática pedagógica 
docente. 
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Título: Avaliação em Fases como modelo no processo avaliativo no Ensino Médio 
Tema: Concepções sobre a matemática e as práticas avaliativas 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem, Avaliação em Fases, Análise de Erros 
Resumo: Embora existam muitos estudos a respeito do processo avaliativo indicando que ele 
deve ser contínuo, diagnóstico e servir também como reflexão das práticas pedagógicas 
adotadas, o que temos observado é que se continuam adotando, em sua maioria, métodos 
tradicionais e classificatórios, o que não auxilia a aprendizagem dos alunos. Desta forma, este 
trabalho tem como objetivo implementar a Avaliação em Fases no processo avaliativo de uma 
escola, ancorado pela Teoria da Análise de Erros em Educação Matemática. 
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Professor PDE: ELISÂNGELA ROTH 
Orientador: José Roberto Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Frações e análise de erros: uma nova perspectiva para a sala de aula 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: frações, análise de erros, matemática, aprendizagem, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma intervenção pedagógica desenvolvida com 
o conteúdo de frações e a metodologia da análise de erros, implementada no Colégio Estadual do 
Campo de Cachoeira, Condói-Paraná-Brasil, com alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. 
Trata-se de uma pesquisa-ação, de cunho qualitativo, cuja finalidade foi contribuir no processo de 
ensino e de aprendizagem na disciplina de Matemática. Os resultados obtidos por meio da revisão 
de literatura e das atividades desenvolvidas com os estudantes indicam resultados positivos, 
decorrentes de uma nova postura metodológica do professor em sala de aula e um tempo maior 
na preparação dos materiais e das atividades, na análise dos erros cometidos pelos alunos e na 
aplicação do conteúdo de frações. Em contrapartida, a aprendizagem ganha mais significado, 
devido à atenção e ao cuidado dispensado com as respostas apresentadas pelos alunos, 
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promovendo o aprendizado, a colaboração, a cooperação e o pensamento autônomo. Com isso, 
se amplia a compreensão acerca dos conhecimentos matemáticos, que são discutidos, 
analisados e construídos pelos alunos. 
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Professor PDE: ELISÂNGELA ROTH 
Orientador: José Roberto Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Frações e Análise de Erros: uma nova perspectiva para a sala de aula 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem, Frações, Análise de Erros, Educação Matemática, 
Resumo: Hoje os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental estão chegando às nossas salas de 
aula apresentando grandes dificuldades, principalmente nos conteúdos básicos matemáticos. Por 
meio desta produção didática, intencionamos mostrar que a ação didática empreendida a partir de 
um trabalho diferenciado feito com o estudo de frações e com a utilização da análise de erros 
como metodologia de ensino, tende a contribuir para uma melhor aprendizagem dos alunos do 6º 
ano, sanando as dificuldades oriundas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O objetivo desta 
ação didática diferenciada é propiciar aulas motivadoras e prazerosas, para que o aluno perca o 
medo da disciplina; para que consiga identificar, representar e utilizar situações em que surgem 
as frações; e, oportunizar ao aluno para que questione suas próprias resoluções e conjecturas. A 
análise de erros será utilizada em todos os encaminhamentos feitos durante as aulas, por meio da 
realização de atividades que incluem situações-problema e jogos, possibilitando a ocorrência de 
questionamentos, proposições, conjecturas, incentivando a participação efetiva dos alunos no 
processo de aprendizagem. As avaliações dos alunos também serão analisadas, tendo em vista 
identificar os erros mais comuns produzidos pelos alunos e, a partir daí, planejar novas ações e 
intervir sempre que necessário nas discussões propiciadas em sala de aula, replanejando as 
ações, fazendo observações e registros, novas análises e avaliações. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELOÁ MOREIRA DUTRA 
Orientador: Maurício Koubay do Amaral - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Uso da Matemática para uma Educação Financeira 
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática financeira, Ensino, Aprendizagem, 
Resumo: A concretização do Projeto no Ensino Médio, tendo como tema O uso da matemática 
para uma educação financeira, teve como objetivo chamar a atenção para os desafios da 
matemática na área financeira, na vida contemporânea. Inicialmente buscou-se conhecer os 
alunos, os quais foram bastante receptivos à proposta e, apesar de ser uma classe heterogênea, 
com conhecimentos diversificados, pode-se conduzi-los a adquirir maior conhecimento em relação 
ao controle financeiro de suas famílias, e planejar a proposta da aprendizagem. A metodologia da 
pesquisa utiliza pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva e de observação, apresentação de 
vídeos exemplos do dia-a-dia, jornais e atividades corriqueiras, pode-se esclarecer os conceitos 
da matemática com ênfase na área financeira e proporcionar a interatividade utilizando rodas de 
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conversa e analisando-se as possibilidades de vivência social. A participação dos alunos se 
justifica, considerando a grande necessidade que existe de se alcançar mudanças no 
entendimento dos alunos, quanto à importância da matemática e sua aplicação na vida diária, 
diante dos seguintes objetivos: conseguir que o aluno desenvolva estratégias que o auxiliem a 
gerenciar seus ganhos e gastos, manter o controle de seus rendimentos e organizar suas receitas 
e despesas. Com a análise de situações diversificadas, entende-se que o propósito do Projeto foi 
cumprido. Do desenvolvimento do Projeto, em seus resultados conclui-se que os alunos 
entenderam a importância da matemática para suas vidas, além de entenderem, também sua 
aplicação pessoal e familiar. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso da matemática para uma Educação Financeira 
Tema: Tendências metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Matemática financeira, Educação 
Resumo: A matemática é vista pela maioria dos alunos como uma disciplina de difícil 
compreensão. Cabe então ao professor, a missão de desconstruir esse preconceito 
contextualizando os conteúdos da disciplina com os problemas e situações do dia-a-dia. A 
educação financeira, foco deste estudo, foi uma escolha muito importante pois são inúmeros os 
temas que envolvem cálculos e usos do dinheiro e que geram problemas na vida diária das 
pessoas quando mal reconhecidos e/ou mal administrados. Portanto, esta unidade didática 
objetiva apresentar os principais tópicos da matemática nas últimas séries do ensino fundamental 
e no ensino médio, de forma que os alunos aprendam a gerenciar um orçamento financeiro, 
manter o controle de rendimentos, organizar receitas e despesas, enfim, sempre estabelecendo 
um paralelo entre a matemática e seu cotidiano para que finalmente percebam a importância do 
estudo desta disciplina em suas vidas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ELZA ANTONIA MAZEPA 
Orientador: Emanueli Pereira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União 
da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Educação Financeira no contexto escolar: uma proposta de Modelagem Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, Matemática, Modelagem Matemática 
Resumo: O presente artigo é resultado de um trabalho produzido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE. A atividade aqui relatada foi 
desenvolvida com alunos dos sextos anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Duque de 
Caxias, São Mateus do Sul - Paraná. Tendo em vista a valorização das experiências cotidianas 
advindas de meios sociais e culturais em que vivem os alunos, objetivamos desenvolver uma 
atividade de Modelagem Matemática, com o tema Educação Financeira. Essa abordagem 
metodológica visa contribuir no desenvolvimento crítico e social, a partir de atividades que 
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ofereçam uma aprendizagem significativa surgida de situações reais e necessidades atuais dos 
alunos. Com o tema abordado pretendeu-se contribuir para que os próprios alunos sejam capazes 
de consumir, economizar e investir seu dinheiro de maneira responsável e consciente, 
proporcionando uma vida mais segura e autônoma, objetivando também, que estes sejam 
disseminadores desse conhecimento na sociedade em que estão inseridos. 
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Professor PDE: ELZA ANTONIA MAZEPA 
Orientador: Emanueli Pereira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União 
da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Educação Financeira no contexto escolar: uma proposta de Modelagem Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, Matemática, Modelagem Matemática 
Resumo: Tendo em vista que atualmente existem muitas famílias com problemas financeiros no 
Brasil e, que os integrantes dessas famílias são frutos de uma escola que possivelmente não 
abordou o assunto  dinheiro  em sala de aula e que, muitas vezes em função disso não sabem 
orientar seus filhos para o uso correto da renda familiar, é que decidi pelo estudo. Com o intuito 
de que nossos alunos, e também consumidores, aprendam e se conscientizem a usar o dinheiro 
com inteligência, desenvolvendo um conceito adequado e saudável em relação as suas finanças. 
Por meio desta Unidade Didática apresentamos algumas atividades de Modelagem Matemática, 
tendo como tema a Educação Financeira. A Modelagem Matemática, como proposta inovadora 
apresenta uma metodologia diferenciada do ensino tradicional em que os alunos passam a ser 
corresponsáveis pelo aprendizado, pois necessitam estabelecer relações com o que já sabem e 
com a sua realidade, fazer indagações, propor discussões e reflexões, estabelecer novas visões e 
assim, formar uma opinião através da socialização com o grupo. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Comunicar os Saberes com as Ferramentas da Programação Neurolinguística 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola. 
Palavras-chave: Programação Neurolinguística, Comunicação, Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo apresenta o relato de um curso para os docentes, apresentando a 
Programação Neurolinguística e cinco de suas ferramentas como recurso metodológico, propondo 
a sua aplicabilidade na prática docente em busca de melhores resultados na comunicação dos 
professores ao explicar e mediar conhecimentos em sala de aula, onde ao comunicar melhor os 
conhecimentos, as aulas fiquem mais atrativas e interessantes e os conteúdos fiquem mais 
compreensíveis, resultando em melhorias na aprendizagem discente. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EMANUELLE MARTINS 
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Comunicar os Saberes com as Ferramentas da Programação Neurolinguística 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Comunicação, Docentes, Programação Neurolinguística, 
Resumo: Apresenta-se um caderno pedagógico com a fundamentação teórica da Programação 
Neurolinguística e com explicações abrangentes de cinco de suas ferramentas, possibilitando 
aplicá-las na relação ensino-aprendizagem, favorecendo a comunicação docente. Destaca-se 
também as atividades que serão desenvolvidas com os docentes no curso que ministrarei como 
forma de implementação pedagógica de meu projeto PDE no Colégio Estadual Frederico 
Guilherme Giese em Piên-PR. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos como metodologia de ensino para desenvolver o raciocínio lógico e o cálculo mental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos, Aprendizagem, Desenvolvimento 
Resumo: Este estudo tem a finalidade de avaliar os benefícios e as contribuições que os jogos 
Fechem a Caixa, Sjoelbak e Avançando com o Resto podem oferecer à aprendizagem e ao 
desenvolvimento dos alunos na disciplina de matemática. Mais precisamente, na realização de 
cálculos mentais e no uso de raciocínio lógico. Para isso, pretende-se avaliar o desempenho dos 
alunos antes e após a aplicação dos jogos, na forma virtual, por meio de aplicativos, ou física, 
utilizando-se de tabuleiros. Espera-se ao final obter conclusões que possam auxiliar ou explicitar 
possíveis resultados ao se utilizar desta metodologia na sala de apoio. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EROS MARTINS DA SILVA 
Orientador: Ângelo Miguel Malaquias - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos como metodologia de ensino para desenvolver o raciocínio lógico e o cálculo mental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Sala de apoio, Jogos matemáticos, Operações fundamentais 
Resumo: Este estudo tem a finalidade de avaliar os benefícios e as contribuições que os jogos 
Feche a Caixa, Sjoelbak e Avançando com o Resto podem oferecer à aprendizagem e ao 
desenvolvimento dos alunos na disciplina de matemática. Mais precisamente, na realização de 
cálculos mentais e no uso de raciocínio lógico. Para isso, pretende-se avaliar o desempenho dos 
alunos antes e após a aplicação dos jogos, na forma virtual, por meio de aplicativos, ou física, 
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utilizando-se de tabuleiros. Espera-se ao final obter conclusões que possam auxiliar ou explicitar 
possíveis resultados ao se utilizar desta metodologia na sala de apoio. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EUZA SHIGUEKO SUGIYAMA 
Orientador: NILTON ROBERTO CREMASCO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Escala Cuisenaire: Uma metologia alternativa para a compreensão das Operações 
Fundamentais dos Números Naturais 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Aprendizagem, Escala Cuisenaire, Jogos matemáticos, Operações 
fundamentais, 
Resumo: O artigo apresenta o desenvolvimento do Projeto de intervenção pedagógica no período 
de 2016 e 2017 tendo como público-alvo os alunos do 6º ano do ensino fundamental realizado no 
Colégio Estadual Anita Aldeti Pacheco em Figueira, Paraná. Ao observar as dificuldades de 
aprendizagem apresentadas pelos alunos do 6º ano em relação a matemática formal e abstrata, 
desvinculada de suas origens e necessidades, foi elaborado o projeto com o intuito de apresentar 
uma proposta pedagógica diferenciada e voltada aos alunos do 6º ano da sala de apoio que não 
compreendem os conceitos das operações fundamentais dos números naturais, sendo a proposta 
a utilização e aplicação de materiais didáticos com a Escala Cuisenaire e Jogos matemáticos 
como: Boliche com garrafa pet, Batata quente, Bingo dos nove números e Trilha do resto. A 
implementação do projeto de intervenção pedagógica na escola foi desenvolvido com uma turma 
de 6º ano regular o motivo foi que no início do ano de 2017 não houve distribuição de aula da sala 
de apoio e não havia certeza se abriria turma no decorrer do ano, abriu turma somente em 
Abril/2017, com o risco de não ter sala de apoio essa situação levou a alteração do público-alvo 
em comum acordo com o orientador a aplicar o projeto na sala regular. O professor tem papel 
importante nesse processo em planejar e orientar essa prática pedagógica. No decorrer da 
implementação foi possível notar mais envolvimento e participação dos estudantes favorecendo 
positivamente na compreensão das operações fundamentais com números naturais. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EUZA SHIGUEKO SUGIYAMA 
Orientador: NILTON ROBERTO CREMASCO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESCALA CUISENAIRE E JOGOS: Uma metodologia alternativa para a compreensão das 
Operações Fundamentais dos Números Naturais 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, materiais didáticos, Escala Cuisenaire, Jogos matemáticos, 
Resumo: Nesta Produção Didático Pedagógica foi desenvolvido um Caderno Pedagógico como 
material didático elaborado de acordo com o Projeto de intervenção pedagógica ESCALA 
CUISENAIRE E JOGOS: Uma metodologia alternativa para a compreensão das Operações 
Fundamentais dos Números Naturais. Diante da dificuldade dos alunos 6º ano do ensino 
fundamental da sala de apoio em assimilar a matemática apresentada da forma como é feita, 
formal e abstrata, surge a necessidade de repensar as estratégias, buscar novas metodologias 
afim de contribuir no aprimoramento da prática pedagógica e auxiliar os alunos que tem 
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dificuldades na compreensão dos conceitos das operações fundamentais dos números naturais 
com a utilização e aplicação de materiais didáticos com a Escala Cuisenaire e Jogos 
matemáticos: Boliche com garrafa pet, Batata quente, Bingo dos nove números e Trilha do resto. 
É de fundamental importância o papel do educador que deve planejar e orientar a utilização 
desses recursos didáticos. O Caderno pedagógico esta dividido em 2 módulos, os módulos estão 
divididos em momentos e descrevem as atividades propostas com os materiais didáticos a Escala 
Cuisenaire e Jogos matemáticos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EVA APARECIDA CARVALHO E SILVA 
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Material Dourado aplicado ao ensino e aprendizagem da Equação do 2º Grau 
Tema: Tendência Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Equação do 2º do Grau, Material Dourado, Ensino de Matemática 
Resumo: Durante muito tempo o ensino de Matemática caracterizou-se pelo predomínio de aulas 
expositivas, em que os educandos aprendiam através da memorização e mecanização de 
definições, seguidas de exercícios repetitivos. Partindo então do pressuposto de que o processo 
de ensino-aprendizagem da matemática deve ser significativo para os alunos, o presente artigo 
trata da implementação de um projeto focado na resolução da equação do 2º grau junto aos 
educandos do ensino fundamental. Os objetivos propostos, para o estudo em questão, foram: 
refletir sobre o processo de ensino aprendizagem da equação do 2º grau no ensino fundamental e 
explorar o cálculo para resolução dessas equações com a utilização do material dourado. O uso 
desta ferramenta pedagógica advém da possibilidade de ampliar o raciocínio do discente na 
compreensão sobre o que é e, em como resolver equações do 2º grau. Os resultados obtidos 
revelaram que o uso do material concreto, quando bem explorado em sala de aula, oportuniza 
maior participação dos alunos e, consequentemente, promove a compreensão dos conteúdos 
desenvolvidos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: EVA APARECIDA CARVALHO E SILVA 
Orientador: Joseli Almeida Camargo - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Material Dourado aplicado ao ensino e aprendizagem da Equação do 2º Grau 
Tema: Tendência Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Ensino/Aprendizagem, Equação do 2º do Grau, Material Dourado 
Resumo: Esta proposta de trabalho surgiu devido às dificuldades observadas em alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental em relação à compreensão da Equação do 2º Grau. Muitas vezes, os 
alunos apenas  decoram  a fórmula de Bhaskara e resolvem a equação mecanicamente. Desta 
forma o objetivo deste estudo é refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem da Equação 
do 2º Grau no contexto da aula de matemática, explorando o cálculo da resolução dessas 
equações por meio do material dourado. Inicialmente serão resgatados os conteúdos de área e 
perímetro de figuras planas, em seguida serão abordados fatos históricos da Equação do 2º Grau 
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e do surgimento do material dourado. A proposta é a utilização do material dourado para a 
resolução das equações do 2º Grau. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: FABIANA CLARO DE OLIVEIRA DIAS 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Análise entre a relação da prática pedagógica e das avaliações externas: uma melhoria da 
metodologia de ensino com a resolução de problemas 
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas 
Palavras-chave: Prática pedagógica, avaliações externas, resolução de problemas, 
Resumo: O objetivo desse estudo é analisar a prática pedagógica desenvolvida e as possíveis 
falhas no processo ensino aprendizagem em Matemática no anos finais do ensino fundamental, 
bem como, aprimorar e reorganizar as avaliações internas aproximando-as das avaliações 
externas. Utilizou-se uma avaliação diagnóstica no 9º ano, ao início do ano letivo, contemplando 
os descritores que abrangem os conteúdos básicos dos anos anteriores, esses dados foram 
tabulados e oito descritores com maior índice de defasagem foram destacados para serem 
retomados através da tendência metodológica de resolução de problemas. Constatou-se que 
inicialmente poucos alunos participaram de maneira efetiva, mas com o tempo, mais alunos 
demonstraram interesse em ler, compreender o enunciado e propor estratégias para a resolução 
dos problemas propostos. Assim, a aplicação dessa metodologia, possibilitou a aproximação entre 
prática pedagógica, avaliações internas e externas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: FABIANA CLARO DE OLIVEIRA DIAS 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Análise entre a relação da prática pedagógica e das avaliações externas: uma melhoria da 
metodologia de ensino com a resolução de problemas 
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas 
Palavras-chave: Prática pedagógica, avaliações externas, resolução de problemas 
Resumo: Atualmente, o processo de ensino ocorre com aulas expositivas dos conteúdos e a 
repetição de exercícios de fixação contidos nos livros didáticos, os quais contemplam os 
conteúdos isolados desfavorecendo a leitura, a interpretação e a resolução de problemas. Porém, 
as avaliações externas são compostas exclusivamente de resolução de problemas. Por isso, esse 
trabalho pretende investigar de que forma a prática docente pode contribuir para reduzir o 
distanciamento que há entre as avaliações internas e externas, e assim, desenvolver nos 
educandos a capacidade de interpretação para a resolução de problemas. A avaliação é objeto de 
grande relevância no cotidiano escolar, porém, em sua maioria não é trabalhada de maneira 
adequada. Compreender a relação entre o processo ensino aprendizagem é desafiador e 
instigante. Este Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola visa observa a prática pedagógica 
desenvolvida e as possíveis falhas no processo de ensino e aprendizagem no 9º ano, aprimorar 
as avaliações internas e assim reorganizar a prática docente utilizando a tendência metodológica 
de resolução de problemas que favorece o desempenho nas avaliações externas (Prova Brasil), 
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as quais contemplam os descritores apresentados pela Matriz de Referência proposta para 
Matemática pelo Ministério da Educação. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: FÁBIO DE OLIVEIRA E SILVA 
Orientador: Moisés Meza Pariona - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Fiscal: Função Social dos Tributos Aplicando Matemática Financeira 
Tema: Modelagem Matemática 
Palavras-chave: Educação Fiscal, Tributos, Matemática Financeira, Cidadania 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da implementação do trabalho com Educação Fiscal, 
enfatizando o estudo dos tributos e sua função social. Por meio da experiência docente e da 
observação de que os alunos conhecem Matemática Financeira, mas não fazem a utilização 
desta em situações de seu cotidiano, verificou-se a necessidade da construção de uma proposta 
contextualizada. Em razão disso, elaborou-se um projeto contendo atividades que apresentavam 
como ponto de partida os impostos presentes nas operações financeiras cotidianas. Tais 
atividades proporcionaram aos educandos informações que lhes oportunizaram entender a 
necessidade dos tributos, sua função social e conhecimentos sobre o exercício pleno da 
cidadania. Com a finalização da implementação, percebeu-se que, ao propor a aproximação da 
matemática formal com a matemática presente no dia a dia, o projeto ofereceu contribuições no 
campo da contextualização e apresentou elementos para o aprimoramento de práticas 
pedagógicas na área da disciplina. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: FÁBIO DE OLIVEIRA E SILVA 
Orientador: Moisés Meza Pariona - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Fiscal: Função Social dos Tributos Aplicando Matemática Financeira 
Tema: Modelagem Matemática 
Palavras-chave: Educação Fiscal, Tributos, Modelagem Matemática e Cidadania, 
Resumo: Este trabalho apresenta como tema a Educação Fiscal com ênfase no estudo dos 
tributos sob a perspectiva da Modelagem Matemática. Objetiva permitir a efetivação do papel 
social da escola pública que é a formação plena do cidadão oportunizando aos alunos condições 
para desenvolver o raciocínio matemático, a autonomia crítica e a consciência do exercício da 
cidadania. Nesse sentido, propõe questões de forma contextualizada buscando responder a 
seguinte questão problematizadora: Como contextualizar a Educação Fiscal no trabalho com 
Matemática Financeira para contribuir na formação da cidadania? Assim, os impostos presentes 
nas atividades financeiras habituais são o ponto de partida para o desenvolvimento das ações 
propostas que estão organizadas sob a forma de Unidade Didática e são voltadas a alunos da 3ª 
série do Ensino Médio e também do Curso Formação de Docentes. Ao término desta Unidade 
espera-se que os alunos conheçam o significado dos principais impostos e tributos, a sua função 
social, o impacto que tais contribuições têm em sua vida financeira e tenham noção dos 
malefícios da sonegação e da importância do efetivo acompanhamento do emprego dado ao 
dinheiro arrecadado com o recolhimento dos impostos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: FÁBIO GAIOLA 
Orientador: Neusa Nogas Tocha - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Modelagem Matemática aplicada aos alunos da EJA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, EJA, Interdisciplinar 
Resumo: Este artigo vem demonstrar uma proposta metodológica dando significado aos 
conteúdos matemáticos abordados em sala de aula ao cotidiano dos alunos da EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), sem minimizar a importância dos mesmos ou seu grau de complexidade. 
Buscou-se levar em consideração as características dos educandos da EJA e suas dificuldades 
em se adaptarem ao sistema regular de ensino. A metodologia desenvolvida (Modelagem 
Matemática) em práticas interdisciplinares foi imprescindível para amenizar as dificuldades na 
interpretação e no cálculo que os alunos possuem, contraídas em sua formação escolar 
deficitária. O projeto e a Unidade Didático-Pedagógica foram analisados pelos professores da 
rede estadual de ensinos inscritos no GTR (Grupo de Trabalho em Rede), que argumentaram a 
relevância e necessidade do uso de metodologias facilitadoras do aprendizado. A ação 
metodológica utilizada alterou a prática de estudo desses alunos, levando-os a superar os 
problemas existentes no processo de ensino-aprendizagem. Isso os motivou, dando-os um novo 
olhar sobre sua forma de aprender-matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: FÁBIO GAIOLA 
Orientador: Neusa Nogas Tocha - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelagem Matemática aplicada aos alunos da EJA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: EJA, Modelagem Matemática, Interdisciplinaridade 
Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo apresentar um conjunto de atividades pautado 
na Modelagem Matemática em uma ação interdisciplinar. As atividades estarão dentro do 
contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e serão aplicadas no primeiro semestre de 2017 
no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) do município de 
Araucária/ PR na turma de Matemática do Ensino Médio. As atividades desenvolvidas terão como 
finalidade principal através de sua metodologia, o resgate dos saberes dos alunos e sua 
compreensão dos conteúdos abordados. Dentro destas atividades buscaremos a contextualização 
dos problemas trabalhados de forma interdisciplinar, para que os conteúdos das disciplinas de 
Física, Educação Física e principalmente da Matemática se tornem mais compreensíveis e 
significativos ao cotidiano dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: FÁBIO MANOEL KRAVETZ 
Orientador: Maurício Koubay do Amaral - IES: UTFPR 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Aprendendo Matemática com Arte 
Tema: Tendências Metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Matemática, Arte, interdisciplinaridade, 
Resumo: Além de desenvolver a intuição e a imaginação, matemática e arte são disciplinas 
fundamentais por muitas outras razões. A matemática está cada vez mais presente nos diversos 
campos da atividade humana, desde as ações mais banais da vida cotidiana às mais complexas 
elaborações das ciências, a matemática ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo. 
A atividade artística, por sua vez, proporciona a expansão do universo cultural dos indivíduos e 
abre espaço à participação social. Ao conhecer e valorizar a própria cultura, o indivíduo constrói 
sua identidade pessoal e social. Matemática e Arte são atividades fundamentais para o 
desenvolvimento integral do ser humano e, consequentemente essenciais para evolução da 
própria sociedade. Elas possibilitam ao cidadão sua inserção no mundo do trabalho, das relações 
sociais, e da cultura. Neste contexto este trabalho é o resultado da integração da matemática com 
as artes com o objetivo de apresentar uma metodologia para o ensino da matemática através das 
artes. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: FÁBIO MANOEL KRAVETZ 
Orientador: Maurício Koubay do Amaral - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: APRENDENDO MATEMÁTICA COM ARTE 
Tema: Tendências Metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: matemática, artes, pintura, escultura, número de ouro 
Resumo: A Produção didático-pedagógica é a elaboração intencional do professor PDE ao 
organizar um material didático, enquanto estratégia/metodologia, que sirva aos propósitos de seu 
Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. São apresentas alternativas de superação do 
problema relacionado ao processo ensino/aprendizagem percebido pelo professor PDE em suas 
práticas pedagógicas ao longo de sua carreira. O material didático produzido foi baseado na 
seguinte pergunta/problema: como o estudo das artes pode contribuir para a aprendizagem na 
matemática? 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GELSON MILER 
Orientador: Márcio André Martins - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DO GEOGEBRA EM TECNOLOGIA MÓVEL COM ESTUDANTES DO PRIMEIRO 
ANO DO ENSINO MÉDIO 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Mídias Tecnológicas 
Palavras-chave: Funções, Geogebra, Tecnologia Móvel 
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar uma proposta pedagógica que sugere o trabalho 
com os conteúdos de Matemática do 1º ano do Ensino Médio com o uso do aplicativo Geogebra, 
em celulares smartphones. A experiência foi realizada no ano de 2017, no Colégio Estadual 
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Visconde de Guarapuava, em Guarapuava-PR. Para isto, foi elaborada uma unidade didática 
sobre o conteúdo Funções, que foi abordada com 39 estudantes durante 36 aulas. Neste período 
foram utilizados os instrumentos de coleta de dados da pesquisa: observação participante e diário 
de bordo contendo registros e a produção escrita dos discentes. A análise do corpus teve como 
base a Análise de Conteúdo, com categorias a posteriori. Como resultados estão os aspectos: 
participação ativa, motivação, interação e a compreensão sobre o conteúdo abordado. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GELSON MILER 
Orientador: Márcio André Martins - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso do Geogebra em tecnologia móvel com estudantes do primeiro ano do Ensino 
Médio 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Mídias Tecnológicas 
Palavras-chave: Geogebra, Tecnologia Móvel, Funções Matemáticas 
Resumo: O presente estudo tem a seguinte questão norteadora: Quais as contribuições do uso 
de softwares educacionais em celulares smartphone no ensino da matemática no Ensino Médio? 
Nesse sentido, considerou-se a delimitação de conteúdos inerentes a representação gráfica de 
funções em questões do Exame nacional do Ensino Médio - ENEM e vestibulares. Como 
ferramenta tecnológica adotou-se o software Geogebra, por se tratar de um aplicativo matemático 
que permite ao usuário visualizar as variações dos coeficientes das mais diversas funções 
matemáticas. Nesta unidade didática são propostos encaminhamentos para as aulas de 
matemática do Ensino Médio. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GILBERTO MARTINS DAGOSTIM 
Orientador: Roberto Pettres - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Números Complexos na aplicação de circuitos RLC 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Números Complexos, Plano complexo, Multisim, Geogebra, 
Resumo: O presente trabalho trata de um estudo de pesquisa teórica e desenvolvimento de uma 
metodologia alternativa para o ensino dos Números Complexos. A metodologia proposta faz uso 
dos softwares Multisim e Geogebra e tem sua base em aplicações de circuitos compostos por 
resistores, capacitores e indutores (circuitos RLC), tema esse estudado na disciplina de Física no 
mesmo bimestre onde os Números Complexos são estudados na disciplina de Matemática do 
terceiro ano do ensino médio. Após o desenvolvimento da metodologia, esta foi transmitida para 
professores da área de Matemática do Colégio Estadual do Paraná, os quais participaram de 
aulas expositivas referentes aos tema em tela, cujas opiniões, contribuições e considerações são 
apresentadas ao final do trabalho. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GILBERTO MARTINS DAGOSTIM 
Orientador: Roberto Pettres - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Números Complexos na aplicação de circuitos RLC 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Números Complexos, Imaginários, representação retangular, representação 
polar, fatores, 
Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo desmistificar os Números Complexos (números 
imaginários) em sala. Muitas vezes, quando o professor é indagado sobre o emprego dos 
Números Complexos, a resposta é de que os mesmos foram idealizados para resolver as raízes 
de números negativos. Muitas vezes os livros didáticos não trazem explicação a contento, de 
forma a não mostrar a verdadeira utilização. A utilização na resolução de equações algébricas de 
grau 3 não consegue envolver os alunos e, portanto nem demonstrar a sua aplicabilidade. Este 
trabalho pretende mostrar a aplicabilidade através da Engenharia Elétrica, com circuitos RLC 
(associação de resistores, indutores e capacitores), que busca comprovar, em laboratório, a forma 
retangular, polar, a representação gráfica em circuitos que permitem aos alunos a visualização. A 
importância está no fato de que os alunos poderão entender melhor o processo da utilização dos 
Números Complexos. Os computadores disponíveis no laboratório de Matemática devem permitir 
implementar o experimento. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GILDA SANTOS BORGES 
Orientador: Gustavo Pereira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A aplicação da matemática financeira pelo estudante e as diferenças entre as modalidades 
de crédito,' CDC e leasing' para a compra de veículo 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Matemática financeira, Financiamento, CDC, Leasing 
Resumo: Este artigo é resultado do trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no período 2016/2017. A 
temática trata do ensino de conteúdos essenciais, de Matemática Financeira, a estudantes do 3º 
ano do Ensino Médio, para possibilitar a compreensão da estrutura de um financiamento. O 
estudo das modalidades de crédito, Leasing e CDC, foi escolhido com o intuito de motivar o 
interesse dos jovens pela aprendizagem. Por meio da simulação da compra de um veículo e 
utilizando a metodologia da pesquisa de campo, em concessionárias, os alunos puderam 
confrontar os estudos realizados no ambiente escolar com o que é praticado pelo mundo dos 
negócios, dando significado aos conteúdos teóricos e a valorizar o ensino da matemática para a 
organização econômica da sociedade. A pesquisa oportunizou aos estudantes desenvolverem 
maior autonomia na busca do conhecimento, gerando uma visão mais crítica acerca da tomada 
de decisão que envolva o uso do dinheiro. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GILDA SANTOS BORGES 
Orientador: Gustavo Pereira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A aplicação da matemática financeira pelo estudante e as diferenças entre as modalidades 
de crédito, 'CDC e leasing' para a compra de veículo 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Financiamento, Leasing, CDC 
Resumo: Uma grande parte da população não possui conhecimentos básicos sobre operações 
de empréstimos. Paga juros absurdos, enriquecem os setores financeiros, prejudicando a sua 
qualidade de vida, por não conseguir gerenciar seus recursos de forma equilibrada e coerente. O 
objetivo desse trabalho é superar essa realidade, ensinando o aluno do 3º ano do ensino médio a 
compreender o funcionamento de um financiamento, através de duas modalidades de crédito: 
CDC e leasing. A unidade didática e composta de cinco módulos, sendo que nos quatro primeiros 
será realizado o estudo de conceitos e atividades de: juros simples, juros compostos, fluxo de 
caixa, equivalência de capitais, amortizações e saldo devedor. No quinto módulo será realizado o 
estudo do leasing e CDC, através da pesquisa em uma concessionária pelos estudantes. Farão 
levantamentos sobre as duas modalidades de crédito, documentação do veículo, contratos, 
cálculos das parcelas, antecipação do pagamento da dívida, impostos, taxas de juros, 
composição da parcela e o seguro. A partir da coleta de informações e contratos, realizarão o 
estudo detalhado dos contratos e utilizarão os conhecimentos adquiridos na escola para conferir 
os cálculos do financiamento apresentados pela concessionária. Vivenciando na prática a 
importância do conhecimento matemático, da análise crítica, na tomada de decisão no âmbito 
financeiro. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GILMAR GARCIA DE ALMEIDA 
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O GEOGEBRA NO ENSINO DE GEOMETRIA PLANA 
Tema: Educação Matemática e Aprendizagem Significativa. 
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Geometria Plana, Geogebra, 
Resumo: O presente Artigo trás uma abordagem da aprendizagem de Geometria Plana utilizando 
o Software Geogebra numa visão do conhecimento baseado na Teoria da Aprendizagem 
Significativa do Professor David Ausubel. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GILMAR GARCIA DE ALMEIDA 
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Geogebra no Ensino de Geometria Plana 
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Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Geometria Plana, Aprendizagem Significativa, Geogebra 
Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo principal desenvolver o conteúdo de Geometria 
plana no Primeiro ano do ensino Médio, utilizando o software geogebra como ferramenta para 
possibilitar uma aprendizagem significativa, baseada na Teoria da aprendizagem de David 
Ausubel. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GIOVANA BOSCHI 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Modelagem Matemática: uma proposta de ensino e aprendizagem da matemática em uma 
turma de 7º ano do ensino fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem, Modelagem Matemática, Ensino Fundamental, 
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados e discussões a partir da implementação do 
Projeto de Intervenção Pedagógica na escola, um dos requisitos formativos do PDE - Programa 
de Desenvolvimento Educacional, que foi efetivado durante o primeiro semestre do ano letivo de 
2017, na Escola Estadual do Campo José de Anchieta - Ensino Fundamental, no Distrito de Nova 
Lourdes, Município de São João-PR, com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Constata-se 
que a matemática, como é ensinada, não consegue desenvolver nos estudantes o gosto por seu 
estudo. O desenvolvimento dos conteúdos descontextualizados, torna-os isolados e sem 
significado, fazendo com que o aluno não consiga perceber que a matemática está vinculada a 
outras áreas do conhecimento e também, às situações vivenciadas no cotidiano. Neste trabalho, 
apresenta-se um relato com o desenvolvimento das atividades de implementação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na escola para o qual foram seguidas as etapas propostas por Burak 
(1992). Na implementação, embasada pela metodologia da Modelagem Matemática, foram 
escolhidos dois temas: telefone celular e produção de leite. Os resultados observados no decorrer 
no trabalho, alcançaram a expectativa inicial, as atividades desenvolvidas com a Modelagem 
Matemática conduzem os alunos à percepção de que a Matemática é uma ferramenta eficaz para 
analisar, investigar e interpretar uma determinada realidade e com isso se sentem mais motivados 
para estudar. Portanto, pode-se afirmar que a implementação do projeto auxiliou a aquisição de 
conhecimentos pelos alunos, tornando sua aprendizagem mais significativa e o ensino efetivado 
mais eficaz. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GIOVANA BOSCHI 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelagem Matemática: uma proposta de ensino e aprendizagem da matemática em uma 
turma do 7º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Ensino e Aprendizagem, Ensino Fundamental: 
Resumo: O presente Material Didático-pedagógico, constituído em Unidade Didática, cujo tema é 
Modelagem Matemática, promove reflexões sobre como tem se efetivado o ensino da 
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matemática. Constata-se que a matemática ensinada e baseada no livro didático e num currículo 
linear engessado, não consegue desenvolver nos estudantes o gosto por seu estudo. O 
desenvolvimento dos conteúdos descontextualizados, torna-os isolados e sem significado, 
fazendo com que o aluno não consiga perceber que a matemática está vinculada a outras áreas 
do conhecimento e também, às situações vivenciadas no cotidiano, desencadeando a frustração 
de não conseguir entender ou solucionar um problema. Para o desenvolvimento das atividades de 
implementação deste material serão seguidas as cinco etapas propostas por Burak (1992): 
escolha do tema; pesquisa exploratória; levantamento dos problemas; resolução dos problemas e 
o desenvolvimento da Matemática relacionada ao tema; seguida da análise crítica das soluções. 
Nesta implementação embasada pela concepção da modelagem matemática, a primeira ação 
será realizar a escolha, em conjunto com os alunos, do tema a ser tratado, oportunizando opinar e 
sugerir, de acordo com suas necessidades e curiosidades em aprender. Diante das dificuldades 
que os alunos do ensino fundamental encontram no estudo da matemática de forma geral, 
percebe-se a necessidade de desenvolver um trabalho prático para a compreensão dos cálculos. 
A aplicação, subsidiada por esta unidade didática, voltada aos alunos do 7º ano, será realizada no 
primeiro semestre de 2017, tendo um tema no primeiro trimestre (fevereiro, março e abril) e no 
segundo trimestre (maio, junho e julho), ambos no intuito de minimizar dificuldades do processo 
ensino e aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GLÁUCIA CRISTHIANE BIACA TONA 
Orientador: Amauri Jersi Ceolim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
CRÍTICA: MELHORIAS NA QUADRA DE ESPORTES 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Educação Matemática Crítica, Quadra de Esportes, 
Resumo: O presente artigo discorre sobre a implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica realizado com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Parque Jabuticabeira em Umuarama - Paraná, que por meio da Modelagem Matemática na 
perspectiva da Educação Matemática Crítica, possibilitou uma investigação com intuito de analisar 
possíveis melhorias que a escola necessita, priorizando o espaço da quadra de esportes, a fim de 
torná-la mais favorável à prática de atividades físicas. No decorrer desse trabalho desenvolveu-se 
atividades de pesquisas com profissionais ligados à área da construção civil e levantamentos de 
custos necessários para a realização de uma reforma no piso da quadra. Foram construídas 
maquetes como alternativa de planejamento para a reforma da quadra e realizou-se um mutirão 
para uma pequena reforma no piso, a fim de amenizar a situação na qual se encontrava, que 
oferecia até perigos físicos aos alunos. No desenvolvimento do projeto, além de conceitos 
matemáticos para encontrar soluções em situações que envolveram escalas, porcentagem, regra 
de três, razão, proporção, entre outras que surgiram, foram utilizados temas não matemáticos por 
tratar-se de uma concepção voltada para a realidade do aluno, pontuando questões relacionadas 
com as necessidades da escola. As escolhas e decisões foram tomadas em conjunto, 
proporcionando subsídios aos alunos para enfrentar e resolver situações cotidianas, 
oportunizando a investigação, tornando a aprendizagem de matemática relevante em seu 
contexto. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GLÁUCIA CRISTHIANE BIACA TONA 
Orientador: Amauri Jersi Ceolim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Melhorias na Quadra de Esportes: a Modelagem Matemática na Perspectiva da Educação 
Matemática Crítica 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Educação Matemática Crítica, Quadra de Esportes 
Resumo: Por meio da Modelagem Matemática na Perspectiva da Educação Matemática Crítica, 
esta Unidade Didática será desenvolvida com os alunos do 9º ano do Colégio Estadual Parque 
Jabuticabeira em Umuarama - Paraná. Será utilizada uma investigação crítica com intuito de 
verificar as melhorias que a escola necessita, priorizando o espaço da quadra de esportes, a fim 
de torná-la mais adequada às práticas de atividades. Trata-se de uma concepção voltada para a 
realidade social do aluno, no caso, envolve temas não-matemáticos (BARBOSA, 2004) e os 
alunos farão pesquisas com profissionais ligados à área da construção civil e levantamentos de 
custos necessários para a realização de uma reforma no piso da quadra. Serão construídas 
maquetes como alternativa de planejamento para a reforma da quadra. Espera-se que no 
desenvolvimento do projeto sejam utilizados conceitos matemáticos para encontrar soluções em 
situações que envolvam escalas, porcentagem, regra de três, razão, proporção, entre outras que 
surgirem, uma vez que no trabalho com Educação Matemática Crítica não é possível prever com 
precisão o que vai acontecer. As escolhas e decisões são tomadas em conjunto, tornando a 
aprendizagem de matemática relevante em seu contexto. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GRASIELE SOARES FERRARESI CABERLINI 
Orientador: TÂNIA MARLI ROCHA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Práticas de Ensino Exploratório em Matemática: implicações para a aprendizagem dos 
alunos e para o trabalho docente 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Investigação Matemática, Ensino Exploratório, Tarefas 
Exploratórias, Aprendizagem, 
Resumo: Em termos teóricos, os documentos oficiais que orientam o trabalho pedagógico nas 
escolas paranaenses (DCEs e PPP) fundamentam-se nos princípios da Teoria Histórico-Cultural, 
da Pedagogia Histórico-Crítica e definem a Matemática como atividade humana em permanente 
construção, indicando ainda que seu ensino deve ser orientado pelos princípios da Educação 
Matemática por meio de ações pedagógicas alinhadas com esse referencial teórico. No entanto, 
na prática, o ensino de Matemática, em grande parte, mantém as características do modelo 
tradicional, pautado no ensino direto, que contrariam os princípios indicados pelos referenciais 
teóricos, apresentando resultados insatisfatórios em termos de aprendizagem dos alunos, 
evidenciados tanto nas avaliações internas quanto externas. Com o intuito de compreender este 
distanciamento entre teoria e prática no ensino de Matemática, o presente artigo relata os 
resultados obtidos em um trabalho que respaldou-se nos princípios indicados pelas teorias críticas 
da aprendizagem e em uma das Tendências em Educação Matemática, a Investigação 
Matemática, na perspectiva do Ensino Exploratório, estruturado a partir de tarefas exploratórias, 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unespar-campomourao_glauciacristhianebiacatona.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unespar-campomourao_glauciacristhianebiacatona.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unespar-paranavai_grasielesoaresferraresicaberlini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unespar-paranavai_grasielesoaresferraresicaberlini.pdf


com o objetivo de discutir possibilidades e limitações da implementação de práticas pedagógicas 
dessa natureza e suas implicações para a aprendizagem efetiva dos alunos e para a rotina de 
trabalho do professor. O conjunto de ações empreendidas com base no estudo realizado, 
possibilitou a constatação de que nas aulas/tarefas exploratórias é possível envolver o aluno 
como parte, de fato, do processo de ensino e aprendizagem, promovendo, com eficácia, a 
compreensão dos conteúdos matemáticos e a relevância dessa prática para a docência, uma vez 
que representa um desafio adicional traduzido em momentos de plena realização profissional.

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: GRASIELE SOARES FERRARESI CABERLINI 
Orientador: TÂNIA MARLI ROCHA - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Práticas de Ensino Exploratório em Matemática: implicações para a aprendizagem dos 
alunos e para o trabalho docente 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Tarefas Exploratórias, Aprendizagem 
Resumo: Em termos teóricos, os documentos oficiais que orientam o trabalho pedagógico nas 
escolas paranaenses (Diretrizes Curriculares para a Educação Básica e o Projeto Político 
Pedagógico) fundamentam-se nos princípios da Teoria Histórico-Cultural e da Pedagogia 
Histórico-Crítica. Neles, em consonância com essas teorias, a Matemática é concebida como 
atividade humana em permanente construção, e indica-se que seu ensino deve ser orientado 
pelos princípios da Educação Matemática, representada por tendências, que podem orientar 
ações pedagógicas alinhadas com as concepções mencionadas. Mas na prática, o ensino de 
Matemática, em grande parte, mantém as características do modelo tradicional, pautado no 
ensino direto, que contrariam os princípios indicados pelos referenciais teóricos. Os resultados, 
em termos de aprendizagem dos alunos, são cada vez mais insatisfatórios, evidenciados tanto 
nas avaliações internas, quanto nas avaliações externas. Quais as razões desse distanciamento 
entre o que diz a teoria e o que acontece na prática? Que possibilidades tem o professor de 
Matemática, em condições reais de sala de aula, de concretizar ações pedagógicas orientadas 
pelos princípios indicados nos referenciais teóricos mencionados? Quais as implicações do 
desenvolvimento de práticas dessa natureza para a aprendizagem efetiva dos alunos? E para a 
rotina do professor? Este projeto pretende reunir elementos que colaborem na compreensão 
dessa problemática, sendo orientado pela perspectiva da Investigação Matemática, uma das 
Tendências em Educação Matemática, por meio de tarefas exploratórias e investigativas 
objetivando discutir possibilidades e limitações da implementação de práticas pedagógicas dessa 
natureza e suas implicações para a aprendizagem efetiva dos alunos e para a rotina de trabalho 
do professor. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: HENRIQUE AUGUSTO SCHURMANN 
Orientador: Magna Natália Marin Pires - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Um Estudo da Geometria Espacial, com Ênfase em Cilindro e Cone, por meio do Ensino 
Exploratório 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino Exploratório, Geometria Espacial, Cilindro, Cone 
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Resumo: O presente artigo analisa como a confecção de representações de sólidos colabora 
com a formação de imagens mentais, durante aulas organizadas com fundamentação nas 
práticas do Ensino Exploratório abordando o assunto Geometria Espacial. A implementação da 
aula teve duração de 40 horas/aula e foi aplicado em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, do 
período matutino. Seguiu uma abordagem de investigação qualitativa, fundamentada em estudos 
de caso. Os registros de produções escritas e os áudios das discussões dos grupos constituem a 
principal fonte de dados da pesquisa. Os resultados mostram a necessidade de objetos, de 
material manipulável e de desenho para a criação de imagens mentais.

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: HENRIQUE AUGUSTO SCHURMANN 
Orientador: Magna Natália Marin Pires - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Estudo da Geometria Espacial, com ênfase em Cilindro e Cone, por meio do Ensino 
Exploratório 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino Exploratório, Geometria Espacial, Cilindro, Cone 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica aborda o  Ensino Exploratório  aplicado a 
Geometria Espacial, com ênfase no estudo dos conceitos de Cilindro e do Cone. Escolhemos o 
conteúdo básico de Geometria Espacial com base em nossas experiências em sala de aula, 
devido ao fato de uma parte dos alunos não possuírem visualização espacial apurada, ou seja, 
não desenvolvem o que é definido por Pais (1996) como sendo imagens mentais. Desta forma, 
nossa proposta será de desenvolver a criação de imagens mentais, por meio de desenhos e 
confecção de materiais manipuláveis, com o objetivo de construir um conhecimento geométrico, 
fundamentado basicamente nos conceitos. Em sala de aula, durante a aplicação desta produção 
didático-pedagógica, utilizaremos as práticas de Ensino Exploratório que consistem em quatro 
momentos: Introdução da Tarefa, Realização do Trabalho em Grupos, Discussão das Resoluções 
e Sistematização das Aprendizagens. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: HERALDO DA SILVA BIAZON 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Funções de 1º grau para alunos do 1º ano do Ensino Médio: uma metodologia para 
melhorar a aprendizagem 
Tema: Pesquisas em educação matemática e escolas 
Palavras-chave: Funções, Ensino Médio, Aprendizagem, Metodologia, 
Resumo: O trabalho desenvolvido teve como referencia às Função Afim, Função Quadrática e 
Função Exponencial para o 1º ano do Ensino Médio, pois é recorrente que os professores 
encontram entraves nesses conteúdos ainda que já tenham sido estudados no 9º ano do Ensino 
Fundamental. Na abordagem, ficaram visíveis as dificuldades, principalmente quanto à confecção 
de gráficos. Dessa forma, para que o programa do Ensino Médio seja cumprido, faz-se necessário 
uma retomada dos conteúdos anteriores, apontando caminhos e possibilidades que facilitem a 
compreensão e assimilação dos mesmos, e correlacionando atividades do dia a dia com a 
aplicação das Funções como alternativas propostas para tornar os conteúdos mais concretos para 
os alunos. Na turma de 21 alunos do Colégio Dona Moralina Eleutério-EFM, uma sondagem inicial 
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sobre os pré conhecimentos adquiridos anteriormente sobre as Funções mostrou a necessidade 
revisão, uma vez que foi constatado a falta de assimilação dos mesmos pela maioria dos alunos. 
Os resultados das atividades realizadas mostraram que, independente do tipo de recurso e/ou 
metodologia utilizados continua prevalecendo o interesse de poucos alunos em realmente em 
aprender, enquanto outros se mostram desinteressados. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: HERALDO DA SILVA BIAZON 
Orientador: Jonis Jecks Nervis - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Funções de 1º grau para alunos do 1º ano do Ensino Médio: uma metodologia para 
melhorar a aprendizagem 
Tema: Pesquisas em educação matemática e escolas 
Palavras-chave: Funções, Aprendizagem, Metodologia, Estratégias 
Resumo: O trabalho a ser desenvolvido será em torno dos conteúdos referentes as Função Afim, 
Função Quadrática e Função Exponencial, para o 1º ano do Ensino Médio. Observa-se que os 
professores encontram entraves em dar sequência nesses conteúdos pois, mesmo que fazem 
parte dos últimos anos do Ensino Fundamental, os alunos ainda apresentam dificuldades, 
principalmente à confecção de gráficos. Dessa forma, para que o programa do Ensino Médio seja 
cumprido, faz-se necessário uma retomada das primeiras Funções através de metodologias que 
tornem possível a compreensão e assimilação desses conteúdos, trazendo para a sala de aula 
práticas diárias vivenciadas em que se possam materializar as atividades com funções colabora 
para a autonomia dos alunos em relação a esse tema, uma vez que ele está presente em 
diversas áreas do conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: HILÁRIO JOSÉ PELISSER 
Orientador: Rosângela Villwock - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estudo de Funções Afim e Quadrática Utilizando o Software GeoGebra 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Tecnologia na educação, Ensino de funções, Práticas pedagógicas, 
Resumo: A tecnologia aliada ao ensino da matemática está se tornando mais frequente na 
construção da efetiva aprendizagem. Este artigo apresenta uma proposta para o estudo de 
funções afim e quadrática utilizando o software GeoGebra. A intervenção pedagógica foi 
desenvolvida em uma turma do 1º ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual Lindoeste EFM, em 
Lindoeste - Paraná. As atividades apresentadas foram desenvolvidas apresentando o software 
GeoGebra com objetivo de levar ao alunos a se familiarizarem e conhecer as funções básicas 
deste software. No estudo das funções afins e quadrática apresenta-se um ligeiro histórico do 
conceito de funções e várias atividades que podem ser desenvolvidas com a utilização do 
GeoGebra. Buscou-se através das atividades uma aprendizagem significativa avaliando a 
importância do uso do software GeoGebra no estudo de funções proporcionando assim um 
ambiente mais agradável e dinâmico onde o aluno possa assumir papel ativo na construção do 
conhecimento e o professor mediador desse processo. Pressuponho o uso da tecnologia um 
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recurso capaz de aproximar o aluno da matemática possibilitando o desenvolvimento de suas 
habilidades e tornando as aulas mais dinâmicas e atraentes. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: HILÁRIO JOSÉ PELISSER 
Orientador: Rosângela Villwock - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudos de Funções Afim e Quadrática utilizando o software GeoGebra 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Matemática, Função Afim e Quadrática, Software GeoGebra, 
Resumo: O presente trabalho visa solucionar problemas de defasagem na aprendizagem 
relacionados ao conteúdo de função afim e quadrática de alunos do 1º ano do Ensino Médio, por 
meio de representação algébrica ou gráfica com uso do software Geogebra. O objetivo é que o 
aluno aprofunde seus conhecimentos de modo a identificar regularidades, estabelecer 
generalizações e apropriar-se da linguagem matemática como uma ciência a ser aplicada em 
situações diárias, fazer uma leitura, interpretar gráficos a fim de compreender o significado e 
variações das grandezas envolvidas, reconhecer e resolver situações problemas que envolvam 
função afim e quadrática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ILSE DIESEL CHAVES 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Financeira no Ensino Médio: Consumo Consciente um Desafio para Economia 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Educação Financeira, Consumo, Economia, 
Resumo: O presente artigo apresenta uma reflexão sobre o trabalho, desenvolvido durante a 
participação no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, que teve como objetivo 
analisar as dificuldades, encontradas pelos estudantes da 1º série do Ensino Médio noturno em 
administrar as suas finanças. Para melhorar as condições de compreensão sobre consumo, 
trabalhou-se com situações problemas, envolvendo porcentagem, regra de três e juros. No 
cotidiano, encontram-se muitos jovens estudantes que apresentam dificuldades em compreender 
a Formação Financeira, por diversos motivos, dentre eles, a forma como este conteúdo é trabalho 
nas escolas. Muitas vezes, não há construção do conhecimento, apenas decora-se fórmulas ou 
regras para a resolução dos problemas, sem entender as relações do cotidiano com a realidade 
das operações financeiras. Diante disso, foi proposto trabalhar a Matemática Financeira de forma 
contextualizada, envolvendo economia, diferentes moedas e suas relações, por meio de 
conhecimentos, adquiridos através de pesquisa e no seu dia a dia. As atividades práticas, que 
tiveram por objetivo relacionar teoria e prática por meio da pesquisa, mostraram aspectos 
significativos para os estudantes sobre a Educação Financeira, servindo de apoio na tomada de 
decisões em relação ao consumo consciente. Por fim, pode-se aferir que o projeto, realizado, 
trouxe aprendizagens não só em relação ao conteúdo matemático  Matemática Financeira , mas 
também em relação ao dia-a-dia dos alunos, no que tange a economia e o planejamento dos 
gastos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ILSE DIESEL CHAVES 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Financeira no Ensino Médio: Consumo Consciente um Desafio para Economia 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Educação Financeira, Consumo, Economia 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica tem como objetivo proporcionar ao estudante uma 
reflexão sobre conteúdos de Matemática Financeira e com isso esperamos que a compreensão 
destes e a responsabilidade social, os auxilie na tomada de decisões no dia a dia. A maioria dos 
jovens estudantes ingressam no mercado de trabalho no início do Ensino Médio, com insuficiência 
destes conhecimentos o que acaba muitas vezes levando a um endividamento pessoal e familiar 
sendo assim não há perspectivas para futuras reservas como: investimento num imóvel ou 
aplicações financeiras. Esta Unidade Didática será trabalhada com os alunos do 1° ano do Ensino 
Médio noturno do Colégio Estadual Frentino Sackser em Marechal Cândido Rondon e se propõe a 
trabalhar a Matemática Financeira de forma contextualizada abordando temas como: economia, 
dinheiro e investimento. Para tal utilizaremos a aplicação de um questionário envolvendo 
questões pessoais e financeiras e ainda situações problemas de forma integrada e articuladora, 
envolvendo cálculos de regra de três, porcentagem e juros. Desta forma, esperamos que os 
estudantes possam compreender melhor as operações financeiras como taxa, prazo e custo final 
na aquisição de um produto oferecido pelas instituições bancárias e comerciais. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: IRACÉLIA COIMBRA PEIXOTO MARTINS 
Orientador: ANAGELA CRISTINA MORETE FELIX - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Estudo da Semiótica mediado pela Resolução de Problemas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Porcentagem, Resolução de Problemas, Registros de 
Representação Semiótica 
Resumo: O presente trabalho apresenta uma pesquisa que foi desenvolvida com os estudantes 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Ensino Médio do Colégio Estadual Nóbrega da 
Cunha - EFM, município de Bandeirantes-PR. Seu objetivo foi utilizar a Teoria dos Registros de 
Representação Semiótica de Raymond Duval, no estudo da Porcentagem por meio da 
metodologia Resolução de Problemas. De acordo com os dados apresentados, trabalhar as 
diferentes formas de representação do conteúdo Porcentagem possibilitou aos estudantes 
compreenderem que há várias formas de representação para um objeto matemático. Isso 
contribuiu para o desenvolvimento do raciocínio, bem como a de tomada de decisões em relação 
ao tipo de representação a utilizar na resolução de situações problema envolvendo o conteúdo 
proposto. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: IRACÉLIA COIMBRA PEIXOTO MARTINS 
Orientador: ANAGELA CRISTINA MORETE FELIX - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Estudo da Semiótica mediado pela Resolução de Problemas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Porcentagem, Resolução de Problemas, EJA, Semiótica 
Resumo: A presente Produção Didático-pedagógica tem como finalidade incentivar e possibilitar 
a aprendizagem matemática dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio 
do Colégio Estadual Nóbrega da Cunha. Assim, para que os alunos possam articular o 
conhecimento de suas experiências vividas ao conhecimento escolar propõe-se o estudo do 
conteúdo relacionado a porcentagem mediado pela Resolução de Problemas. Acredita-se que o 
ensino da Matemática vinculado a Resolução de Problemas atribui significado, proporcionando ao 
aluno o exercício do raciocínio e a descoberta de situações novas. Para analisar os registros das 
produções dos alunos será utilizada a teoria dos Registros de Representação Semiótica 
desenvolvida por Raymond Duval. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ISOLETE RIBAS CALDAS 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA: Uma estratégia para o ensino e aprendizagem de 
Matemática na Educação Básica 
Tema: Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem, Modelagem Matemática, Educação Básica, 
Resumo: Este artigo relata uma experiência didática em sala de aula, utilizando a Metodologia da 
Modelagem Matemática para tornar o processo ensino e aprendizagem da matemática mais 
instigante, interessante, significativo e dinâmico, através da contextualização dos conhecimentos 
matemáticos. A implementação do projeto foi realizada em uma turma de 9.º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Santo Antonio, no município de Pinhão - PR, durante o primeiro 
semestre de 2017, partindo de temas de estudo escolhidos pelos alunos, sendo Impostos e 
Bicicleta. Foi seguindo as cinco etapas proposta por Burak (1992): Escolha do tema; pesquisa 
exploratória; levantamento de problemas com relação aos temas escolhidos, resolução dos 
problemas e desenvolvimento dos conteúdos matemáticos no contexto dos temas e análise crítica 
das soluções. Este trabalho possibilitou chegar a várias conclusões, entre elas verificar a melhor 
compreensão de conteúdos matemáticos, bem como o desenvolvimento pessoal dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ISOLETE RIBAS CALDAS 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Modelagem Matemática - uma estratégia para o ensino e aprendizagem de Matemática na 
Educação Básica 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem, Modelagem Matemática, Matemática 
Resumo: A atividade utilizando Modelagem Matemática será desenvolvida no 9.º ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Santo Antônio e tem como objetivo, tornar o processo ensino e 
aprendizagem da Matemática mais instigante, interessante, significativo e dinâmico, através da 
contextualização dos conhecimentos matemáticos, partindo de temas de estudo de interesse ou 
curiosidade dos alunos, seguindo as demais etapas, conforme a linha de estudo de Burak, sendo 
levantamento de problemas com relação ao tema escolhido, resolução dos problemas e 
desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema e análise crítica das soluções. 
Almejando que essa prática contribua para que os alunos conheçam, compreendam e utilizem 
melhor a Matemática em seu dia a dia como também para a formação de cidadão mais 
conscientes e participativos na sociedade. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: IVÂNIA MARA GABARDO 
Orientador: JOCEMAR DE QUADROS CHAGAS - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A influência da Geometria na construção das obras de arte: aprendendo com perspectiva 
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino de Geometria, perspectiva matemática, desenho/pintura 
Resumo: O presente artigo relata a experiência da implementação pedagógica de uma Unidade 
Didática com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Gal. Antônio Sampaio, do 
município de Ponta Grossa - Paraná - PDE 2016/2017. O propósito com esse trabalho foi mostrar 
aos alunos o quanto a Matemática foi e é importante na História e na Arte, utilizando uma 
metodologia dinâmica para motivação do aluno, explorando relações entre a geometria e a arte, 
explorando também a História da Matemática para dar um sentido ao conteúdo ensinado. Com 
este propósito elaboramos uma sequência de atividades que relacionam a Arte, a História e a 
Matemática. A metodologia utilizada despertou o interesse dos alunos pelos conteúdos, fato 
observado pelo envolvimento e empolgação ao realizarem as atividades. Como trabalho final os 
alunos fizeram uma exposição no colégio das produções realizadas por eles. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: IVÂNIA MARA GABARDO 
Orientador: JOCEMAR DE QUADROS CHAGAS - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A influência da Geometria na construção das obras de arte: aprendendo com perspectiva 
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino de Geometria, Perspectiva matemática, Desenho/Pintura, 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica é composta de sete ações. Cada ação apresenta 
orientações ao professor, fatos históricos da Matemática (através de textos e indicação de 
vídeos), e atividades para os alunos explorarem as relações entre a Geometria e a Arte. 
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Pretendemos, com este trabalho, mostrar aos alunos que sempre é possível encontrar uma 
relação entre a Matemática e o cotidiano. Nosso propósito é mostrar o quanto a Matemática foi e 
é importante na História e na Arte, utilizando uma metodologia dinâmica para motivar o aluno. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: IVETE BERNATZKI 
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Modelagem Matemática, Jogos e Softwares Educativos no Ensino 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Escola Pública, Matemática, Geometria Espacial, Jogo Show do Milhão 
Resumo: Este artigo relata os resultados do projeto de intervenção pedagógica implementado em 
duas turmas dos segundos anos do ensino médio do Colégio Estadual Professora Iria Borges de 
Macedo, Campo Magro, Paraná. Esse projeto teve o objetivo de despertar o interesse nos 
educandos para aprenderem os conteúdos curriculares de geometria espacial. Como metodologia 
foram utilizados uma adaptação do jogo  Show do Milhão  para aulas de matemática, o software 
matemático Geogebra e também a construção de sólidos geométricos com material concreto. Os 
resultados mostraram ser possível despertar o interesse dos educandos para aprenderem 
geometria espacial, de forma contextualizada, com atividades diversificadas, jogos e software. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: IVETE BERNATZKI 
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelagem Matemática, Jogos e Softwares Educativos no Ensino 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Escola pública, Geometria Espacial, Jogo Show do Milhão 
Resumo: Este trabalho é um projeto de intervenção pedagógica que será realizado em duas 
turmas dos segundos anos do ensino médio, do período matutino, do Colégio Estadual Professora 
Iria Borges de Macedo. Pode-se notar o pouco interesse dos alunos na disciplina de matemática, 
parecendo estarem desmotivados e desinteressados. Assim, o objetivo este projeto é despertar o 
interesse nos educandos para aprenderem os conteúdos curriculares de geometria espacial. 
Como metodologia serão utilizados uma adaptação do jogo  show do Milhão  para aulas de 
matemática, o software matemático Geogebra e também a construção de sólidos geométricos 
com material concreto. 
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Título: A Resolução de Problemas e as Histórias em Quadrinhos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Histórias em Quadrinhos, Conhecimento Matemático 
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar, além da fundamentação teórica que subsidiou 
o trabalho, os objetivos, a metodologia e alguns dos resultados do desenvolvimento do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na Escola, realizado com estudantes do Sexto Ano A do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Humberto de Campos, da cidade de Santo Antônio do 
Sudoeste, no ano de 2017, durante 32 horas-aula. Apresenta algumas considerações, propostas 
e estratégias, decorrentes de um estudo, embasado na Resolução de Problemas, com a utilização 
de Histórias em Quadrinhos, direcionadas à leitura, interpretação e resolução de situações-
problema. O trabalho teve como principal objetivo estabelecer relações na construção do 
conhecimento matemático, utilizando as Histórias em Quadrinhos como suporte na 
contextualização da Resolução de Problemas. Entre os resultados obtidos percebeu-se que as 
Histórias em Quadrinhos auxiliam no despertar do interesse pela Matemática, estimulam a 
imaginação e a criatividade, podendo favorecer a capacidade de interpretar e analisar 
criticamente a realidade. Além de divertir, podem fornecer subsídios para o desenvolvimento do 
hábito da leitura, da capacidade de análise, da criação de estratégias, interpretação, reflexão e 
resolução das situações-problema e, principalmente, contribuir de forma significativa para o 
processo de ensino-aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JACINTA BANDEIRA PELLIN 
Orientador: ARLENI ELISE SELLA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Resolução de Problemas e as Histórias em Quadrinhos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Conhecimento Matemático, Resolução de Problemas, Histórias em Quadrinhos, 
Resumo: Analisando a importância da Matemática no mundo que nos cerca, podemos destacá-la 
como instrumento necessário para a busca de soluções em diversas situações do nosso 
cotidiano. Considerada uma das disciplinas em que a maioria dos alunos encontra muitas 
dificuldades, torna-se imprescindível despertar no educando um olhar crítico, participativo e 
responsável diante de questões sociais contextualizadas. Para tanto, é fundamental que o 
educador desenvolva ações para obter um maior envolvimento dos educandos nas aulas de 
Matemática. Refletir e elaborar ações pedagógicas, de forma dinâmica e atrativa, enriquecendo as 
práticas escolares, a fim de desenvolver o raciocínio lógico, baseado em situações matemáticas 
que oportunizem o estímulo à imaginação, à criatividade e despertem o interesse pela leitura, 
interpretação e resolução de situações-problemas. Este projeto propõe estabelecer relações 
significativas na construção do conhecimento matemático, utilizando as Histórias em Quadrinhos 
como suporte na contextualização da resolução de problemas e também promover a 
compreensão de conceitos matemáticos. Supõe-se que a utilização dessa prática pode contribuir 
para uma aprendizagem inconsciente da Matemática em que os alunos a absorvam de forma 
descontraída. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Poupar e investir: A Educação Financeira e a qualidade de vida 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Atividade Orientadora de Ensino, Educação Financeira, situação 
desencadeadora de aprendizagem, 
Resumo: Este artigo apresenta um relato do trabalho desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE e discorre sobre as situações que foram elaboradas, tendo 
como base teórico- metodológica a Atividade Orientadora de Ensino. O público alvo das ações 
foram os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual São Pedro e São Paulo - 
Ensino Fundamental e Médio de Campo Largo - PR. Foram propostas situações 
desencadeadoras de aprendizagem para gerar no educando a necessidade de adquirir conceitos, 
de modo que suas ações fossem realizadas na busca da solução de um problema mobilizando-o 
para a atividade de aprendizagem. O objetivo geral deste trabalho está pautado em apresentar as 
possibilidades de fomentar a Educação Financeira, de modo que as situações apresentadas e 
reflexões proporcionassem aos estudantes o domínio de um conhecimento, despertando a 
formação de habilidades e saberes teórico-práticos fundamentais para a compreensão dos 
aspectos relacionados ao controle financeiro. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JACIRA APARECIDA DA SILVA MAGATÃO 
Orientador: Maria Lúcia Panossian - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Poupar e investir: A Educação Financeira e a qualidade de vida 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Matemática Financeira, Educação Financeira, Atividade Orientadora de Ensino, 
Resumo: Esta Produção Didático-pedagógica terá como público alvo os estudantes do 8º ano do 
Ensino Fundamental do Colégio Estadual São Pedro e São Paulo, em Campo Largo - Paraná. A 
opção em trabalhar com os alunos do 8º ano, foi devido ao fato de considerar que a Matemática 
Financeira deve ser abordada desde as séries iniciais. Entende-se que quanto mais cedo os 
estudantes adquirirem conhecimentos relacionados ao universo financeiro, maiores serão as 
chances de no futuro tornarem-se cidadãos críticos, capazes de tomar decisões eficazes no que 
se refere ao controle financeiro. Esta Unidade Didática, pretende fomentar a Educação Financeira 
e as atividades serão desenvolvidas com base no referencial teórico-metodológico Atividade 
Orientadora de Ensino. Serão propostas situações desencadeadoras da aprendizagem para que o 
educando tenha a necessidade de adquirir conceitos, de modo que suas ações sejam realizadas 
na busca da solução de um problema que o mobiliza para a atividade de aprendizagem, e desta 
forma, o professor também estará em atividade, porém de ensino. As situações apresentadas e 
reflexões proporcionadas ajudarão os estudantes a obter e aperfeiçoar o domínio desse 
conhecimento, despertando a formação de habilidades e saberes teórico-práticos fundamentais 
para a compreensão dos aspectos relacionados ao controle financeiro. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JAISON KURYLO 
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_utfpr_jaciraaparecidadasilvamagatao.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_utfpr_jaciraaparecidadasilvamagatao.pdf


 
Etapa: Artigo 
 
Título: Metodologias práticas para a Implementação das Culturas: Africana, Afro-brasileira e 
Indígena, no Ensino de Matemática 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Cultura, Leis no 10,639/03 e no 11,645/08, 
Resumo: São recorrentes os discursos de que o ensino da matemática deve estar voltado para 
uma melhor compreensão da realidade, dos fenômenos sociais, do desenvolvimento da cidadania 
, contribuindo para com as transformações sócio históricas. Entretanto, cotidianamente, muitos 
professores de matemática consideram que, no ensino da disciplina, não lhes cabe explorar 
questões de importância fundamentais como os preconceitos raciais e culturais. De fato, não são 
raros aqueles que manifestam o desejo, mas também as dificuldades de redimensionar suas 
ações, de modo a abrigar reflexões referentes à diversidade cultural e racial. Neste sentido na 
disciplina de matemática temos tendo dificuldades em contribuir significativamente para com 
valorização social da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Neste sentido esta 
Produção Didática pretende discutir, com os professores , questões relacionadas à aplicação das 
Leis no 10.639/03 e no 11645/08 no ensino de matemática. Sugerindo materiais e maneiras de 
relacionar aspectos destas culturas com os conteúdos da disciplina de Matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JAISON KURYLO 
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Metodologias práticas para a Implementação das Culturas: Africana, Afro-brasileira e 
Indígena, no Ensino de Matemática 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Cultura, Leis no 10,639/03 e no 11,645/08, 
Resumo: São recorrentes os discursos de que o ensino da matemática deve estar voltado para 
uma melhor compreensão da realidade, dos fenômenos sociais, do desenvolvimento da cidadania 
, contribuindo para com as transformações sócio históricas. Entretanto, cotidianamente, muitos 
professores de matemática consideram que, no ensino da disciplina, não lhes cabe explorar 
questões de importância fundamentais como os preconceitos raciais e culturais. De fato, não são 
raros aqueles que manifestam o desejo, mas também as dificuldades de redimensionar suas 
ações, de modo a abrigar reflexões referentes à diversidade cultural e racial. Neste sentido na 
disciplina de matemática temos tendo dificuldades em contribuir significativamente para com 
valorização social da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Neste sentido esta 
Produção Didática pretende discutir, com os professores , questões relacionadas à aplicação das 
Leis no 10.639/03 e no 11645/08 no ensino de matemática. Sugerindo materiais e maneiras de 
relacionar aspectos destas culturas com os conteúdos da disciplina de Matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JANETE WENCESLAU MARQUES 
Orientador: Clézio Aparecido Braga - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unicentro_jaisonkurylo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unicentro_jaisonkurylo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unicentro_jaisonkurylo.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unicentro_jaisonkurylo.pdf


 
Título: Inclusão ou Exclusão - As adaptações e as flexibilizações no Ensino da Matemática para 
alunos com Deficiência Intelectual 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Inclusão, Deficiência Intelectual, Adaptação curricular, Flexibilização, Ensino da 
Matemática 
Resumo: A inclusão está presente em nossa contemporaneidade, sendo necessário transpor 
barreiras para que o aluno com deficiência tenha, não somente o seu direito ao acesso à escola 
garantido, como também seu direito a permanência, o prosseguimento e a aprendizagem. 
Superando obstáculos como enxergar a escola através de uma visão de homogeneidade as 
adaptações e flexibilizações devem virar uma prática pedagógica e o professor deve ser aquele 
que busca e prepara situações de mediação, oferecendo ao aluno maneiras para desenvolver 
suas atividades e garantir seu aprendizado. Este artigo tem como objetivo demonstrar e analisar 
práticas pedagógicas de adaptação e flexibilização nos conteúdos de porcentagem e juros 
simples, que surtiram efeitos para alunos com deficiência intelectual inseridos na sala de aula 
regular, assim como aqueles que provocaram maiores dificuldades para os alunos. A pesquisa foi 
realizada com cinco alunos com laudos de deficiência intelectual, matriculados e frequentando o 
sétimo ano do Ensino Fundamental, a metodologia aplicada foi das mídias tecnológicas articulada 
com outras tendências, como forma de mediação entre professor/aluno e aluno/aluno, 
posteriormente a pesquisa foi possível concluir que a partir das adaptações e flexibilizações 
propostas os alunos estavam mais autoconfiantes, sem medo de errar, houve aprendizagem 
dentro dos limites individuais e todos estavam envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 
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Professor PDE: JANETE WENCESLAU MARQUES 
Orientador: Clézio Aparecido Braga - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Inclusão ou Exclusão - As adaptações e as flexibilizações no Ensino da Matemática para 
alunos com deficiência intelectual 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Inclusão, Adaptações Curriculares, Deficiência Intelectual, Porcentagem 
Resumo: É contemporâneo falar em inclusão, no entanto, ainda faz-se necessário transpor 
barreiras para que o aluno com deficiência tenha, não somente o seu direito ao acesso a escola 
garantido, como também seu direito a permanência, o prosseguimento e a aprendizagem. 
Ousando superar obstáculos como enxergar a escola através de uma visão de homogeneidade, 
as adaptações e flexibilizações devem virar uma prática pedagógica e o professor deve ser 
aquele que busca e prepara situações de mediação, em que oferece ao aluno maneiras para 
desenvolver suas atividades e garantir seu aprendizado. Esta produção didático-pedagógica tem 
como principal objetivo demonstrar e analisar práticas pedagógicas de adaptação e flexibilização 
nos conteúdos de porcentagem e juro simples, que surtam algum efeito para alunos com 
deficiência intelectual na sala de aula regular. De acordo com Vigotski a relação do homem com o 
mundo é fundamentalmente mediada, assim, serão usadas algumas mídias presentes no contexto 
escolar como ferramentas auxiliares e como forma de adaptação, ou seja, o processo de ensino 
aprendizagem ocorrerá através da mediação. Nesta unidade didática serão apresentadas 
atividades que serão utilizadas para os alunos da sala regular e sua adaptação/flexibilização para 
o aluno com deficiência intelectual. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 
Orientador: Vera Lúcia Martiniak - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE 
CONHECIMENTOS GEOMÉTRICOS 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA -MODELAGEM 
MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Palavras Chaves: Tecnologia, Geogebra, Aprendizagem, 
Resumo: Este texto tem como objetivo apresentar a discussão a respeito das estratégias 
tecnológicas aplicadas à educação, mais especificamente a utilização do software Geogebra, na 
proposta de construção de uma casa. Desta forma, pretende-se que o processo 
ensino/aprendizagem - incluindo as abstrações matemáticas - relativo ao conhecimento 
geométrico possa ser favorecido, estimulando assim, o interesse do aluno, tornando a 
compreensão, o desenvolvimento e a aplicação do referido conhecimento muito mais significativo. 
As intervenções pedagógicas foram desenvolvidas com alunos do 3º Ano do Ensino Médio do 
Colégio Estadual Joana Torres Pereira, situado na cidade de Castro, Paraná. Por meio das ações 
desenvolvidas foi possível constatar que a utilização do software promoveu um ambiente de 
aprendizagem interativo e significativo entre alunos e professores. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 
Orientador: Vera Lúcia Martiniak - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Software Geogebra e a Construção de Uma Casa 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA -MODELAGEM 
MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Novas Tecnologias, Geogebra, Construção de Casa, 
Resumo: Esta Unidade Didática diz respeito à utilização do software Geogebra na construção de 
uma casa. Este trabalho pretende que o processo ensino/aprendizagem incluindo as abstrações 
matemáticas  relativo ao conhecimento geométrico possa ser favorecido. Enfim, pretende-se 
estimular o interesse do aluno, tornando a fixação, o desenvolvimento e a aplicação do referido 
conhecimento muito mais eficiente. O público-alvo é alunos do 3º Ano do Ensino Médio. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JOSÉ ROMILDO DZIADZIO 
Orientador: Marli Terezinha Van Kan - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Percepções e Relações da Geometria Espacial com o Cotidiano dos Alunos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Resolução de Problemas, Geometria Espacial, 
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Resumo: Os índices de avaliação do Ensino Médio são necessários para o monitoramento dos 
sistemas educacionais, considerando o abandono, a desistência e a reprovação. O governo 
procura formas para uma reformulação desta modalidade de ensino. Enquanto a reforma não 
acontece cabe aos professores buscar novas metodologias para motivar os alunos a aprender de 
forma diferenciada do método tradicional. Deste modo, este trabalho resume a proposta de 
trabalhar a geometria espacial associada ao cotidiano dos alunos por meio da resolução de 
problemas. Foi desenvolvido em uma turma de alunos do ensino médio em contra turno. Os 
problemas de geometria são solucionados pelos alunos com o auxílio da metodologia da 
resolução de problemas, seguindo as etapas sugeridas por Polya (1995) e organizadas na 
seguinte ordem: entendimento do problema, elaboração de um plano, execução deste plano e 
verificação ou retrospecto. Então seguindo os passos descritos, o desenvolvimento do trabalho 
teve como conteúdo principal a Geometria Espacial, passando por seus conceitos básicos, 
associação de formas geométricas aos objetos do cotidiano dos alunos, construções de sólidos 
geométricos, utilização do software Geogebra, cálculos de áreas e de volumes, pesquisas e 
comparações entre medidas de áreas e de volumes fazendo uso de objetos de diferentes 
formatos. Os resultados mostraram que os alunos ampliaram a percepção espacial o que 
contribuiu para o estudo da geometria através da resolução de problemas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JOSÉ ROMILDO DZIADZIO 
Orientador: Marli Terezinha Van Kan - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Percepções e Relações da Geometria Espacial com o Cotidiano dos Alunos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Geometria, Sólidos Geométricos, Resolução de Problemas, 
Resumo: Esta produção didático pedagógica procurará trabalhar a geometria plana juntamente 
com a espacial, onde será abordado conceitos e definições de figuras e sólidos geométricos. 
Serão construídos polígonos por meio de placa perfurada e geoplano. Faremos uma inserção 
tecnológica onde apresentaremos o software Geogebra para a construção de polígonos assim 
como construção de sólidos geométricos no geoplano espacial. Após a fixação desses conteúdos, 
trabalharemos com objetos reais aonde o aluno poderá resolver problemas comuns do dia a dia, 
de modo a compreender que a matemática se faz presente em todo lugar sendo necessário o seu 
conhecimento para o levantamento de hipóteses e elaboração de estratégias de resolução 
chegando a uma conclusão aceitável. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JOSIANE DAVIBIDA 
Orientador: José Roberto Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A utilização de desafios para estimular o raciocínio lógico dos alunos nas aulas de 
matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Desafio, Ensino, Matemática, Raciocínio Lógico 
Resumo: O presente artigo apresenta aspectos relacionados ao projeto de intervenção 
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pedagógica realizado na disciplina de Matemática, tendo como foco a utilização de desafios no 
ensino de Matemática com a intenção de contribuir no aprimoramento do raciocínio lógico dos 
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Justifica-se o seu desenvolvimento em virtude de 
propiciar, no ensino de Matemática, a utilização de um recurso diferenciado que, devido ao seu 
caráter lúdico e desafiador, propicia maior motivação para os alunos participarem das aulas, bem 
como aprender os conteúdos abordados. No seu desenvolvimento foi empregado o método de 
Estudo de Caso, em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. Ao término do seu 
desenvolvimento, foi possível constatar que os alunos demonstraram um maior interesse em 
participar das aulas de Matemática, apresentando um bom desempenho na resolução dos 
desafios propostos, que é fruto da maior participação em sala, o que indica que este recurso 
motiva o aprendizado e contribui no aprimoramento do raciocínio lógico dos estudantes. 
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Orientador: José Roberto Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A utilização de desafios para estimular o raciocínio lógico dos alunos nas aulas de 
matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Desafios, Matemática, Raciocínio Lógico 
Resumo: A presente Produção Didático-Pedagógica objetiva subsidiar uma intervenção 
pedagógica que será desenvolvida com uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental, com o 
intuito de contribuir no desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos no âmbito do ensino de 
Matemática. Para atender a esse objetivo, foram descritas várias atividades compostas de 
desafios, que permitem aos educandos exercitarem seu raciocínio lógico de forma lúdica, 
contribuindo para o seu aprendizado. Alguns desafios serão propostos para que sejam resolvidos 
em grupos de dois ou mais alunos, como uma forma de propiciar a interação e o 
compartilhamento dos saberes matemáticos. Nesse contexto, além de se propiciar uma 
metodologia diferenciada de ensino com os estudantes, intenciona-se contribuir com o processo 
de ensino e de aprendizagem da Matemática, com a apresentação dessa estratégia de 
abordagem dos conteúdos. 
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Professor PDE: JOSIANE RATTI 
Orientador: Valdete dos Santos Coqueiro - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DE JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DE 
FRAÇÕES PARA ALUNOS DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino de frações, Jogos Matemáticos, Situações-problema, 
Resumo: O objetivo deste artigo é subsidiar as práticas pedagógicas educacionais, por meio da 
confecção de alguns jogos e sua utilização como recurso didático pedagógico para o ensino de 
frações para alunos do 7o ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Paulo 
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Alberto Tomazinho, localizado no município de Umuarama - Pr. Neste artigo apresentarei as 
estratégias e metodologias que foram utilizadas desde a construção de alguns jogos até sua 
aplicação. Estes foram construídos por doze alunos que apresentavam dificuldades no conteúdo 
de frações, porém, cinco alunos foram selecionados, para serem apresentados os resultados 
obtidos. A coleta de dados foi feita por meio dos registros realizados durante a resolução dos 
problemas propostos que envolveram a situação vivenciada pelos alunos no contexto do jogo em 
questão. Os resultados obtidos durante a análise dos dados, por meio das questões propostas no 
contexto dos jogos, a partir das intervenções pedagógicas indicam, por meio da construção dos 
jogos e suas utilizações, que os alunos apresentam aprendizagem sobre o conteúdo proposto, 
auxiliando na superação das dificuldades de compreensão do conteúdo de frações contribuindo 
para um melhor desempenho dos alunos em sala de aula, durante o período regular, ajudando-os 
a superarem suas dificuldades. 
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Professor PDE: JOSIANE RATTI 
Orientador: Valdete dos Santos Coqueiro - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso de jogos como recurso didático pedagógico para o ensino de frações em uma sala 
de apoio à aprendizagem 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino de frações, Jogos Matemáticos, Sala de Apoio à Aprendizagem 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como fundamento o uso de jogos para o ensino da 
matemática e apresenta o material didático pedagógico que foi construído no 2o semestre de 
2016 que contempla a proposta de cinco jogos para serem construídos e utilizados pelos alunos. 
A proposta dessa Unidade Didática é utilizar os jogos para abordar o conteúdo de frações. Esses 
jogos tem a função de contribuir e auxiliar para a superação das dificuldades encontradas na 
compreensão dos conceitos envolvidos no conteúdo de frações pelos alunos que frequentam a 
Sala de apoio à Aprendizagem. A proposta é utilizar os jogos como meio contextualizador dos 
conceitos matemáticos por meio da problematização de situações fundamentadas nos jogos, 
visando-se, com isso, a formalização da matemática envolvida no jogo em questão. Espera-se, 
assim, que essa sequência didática proporcione aos alunos a atribuição de significados para as 
frações, o que pode contribuir para a melhora qualitativa das suas aprendizagens. 
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Professor PDE: JOSIMAR MEIRA 
Orientador: ELISÂNGELA DOS SANTOS MEZA - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Horta e o Ensino de Matemática - Modelagem Matemática Utilizando uma Horta 
Doméstica 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Modelagem. 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Horta Doméstica, Ensino/ Aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo retrata os resultados de uma intervenção através de projeto, usando a 
Modelagem Matemática como metodologia de aprendizagem. A Modelagem Matemática 
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transforma problemas da realidade em problemas matemáticos e durante a intervenção 
determinou medidas e unidades para plantio e cultivo, aproximando o saber prático do saber 
teórico. Durante a intervenção a participação dos alunos ficou mais evidente, as aulas práticas 
realizadas na horta trouxeram melhor disposição por parte dos alunos, tornando as aulas mais 
participativas e com conceitos que podem ser usados no cotidiano. Os objetivos propostos foram 
alcançados, sendo o objetivo geral usar a Modelagem Matemática através do manejo da horta e 
os objetivos específicos dominar as operações matemáticas básicas; identificar figuras planas; 
compreender medidas de comprimento e área; organizar tabelas; entender proporção e regra de 
três e valorizar o conhecimento do dia a dia e sua cultura. 
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Professor PDE: JOSIMAR MEIRA 
Orientador: ELISÂNGELA DOS SANTOS MEZA - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Horta e o Ensino de Matemática - Modelagem Matemática Utilizando uma Horta 
Doméstica 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Modelagem. 
Palavras-chave: Horta doméstica, Ensino, Matemática 
Resumo: O material didático apresentado é resultado de estudos desenvolvidos durante a 
formação continuada, sob o título  Horta e o Ensino de Matemática - Modelagem Matemática 
Utilizando uma Horta Doméstica , que será desenvolvido junto aos alunos de 6ºs. anos do ensino 
fundamental do Colégio Estadual do Campo Prof.ª Fabiana Pimentel, utilizando uma horta já 
existente no Colégio. O trabalho será realizado utilizando-se da Modelagem Matemática, que é 
uma das metodologias muito utilizadas como opção para tornar a matemática mais atrativa e 
interessante. O objetivo desta Unidade Didática é desenvolver nos alunos o interesse pela 
disciplina da Matemática, uma vez que eles terão a oportunidade de vivenciar na prática 
situações-problema do seu cotidiano, que envolverão conceitos matemáticos na sua resolução. A 
Horta funcionará como um espaço/ambiente de aprendizagem ao ar livre onde serão 
desenvolvidas diversas atividades matemáticas aplicadas de forma contextualizada, permitindo ao 
educando um melhor aproveitamento das aulas de matemática e resultando em um aprendizado 
significativo para a toda a sua vida, assim, ele será um agente transformador da sua realidade 
melhorando o contexto onde vive. A proposta é utilizar-se de situações comuns do dia a dia e 
experimentar novas abordagens para situações-problema, buscando a aprendizagem de 
conteúdos matemáticos como figuras geométricas planas e medidas . 
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Professor PDE: JÚLIO MARCOS CÔRREIA 
Orientador: João Cesar Guirado - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
ENTENDENDO CONCEITOS MATEMÁTICOS APLICADOS À GEOMETRIA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Geometria, Canteiros de hortas, EJA 
Resumo: Este artigo apresenta as etapas de execução, bem como os resultados obtidos durante 
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a Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, tendo como objeto de estudo 
a utilização dos conceitos da Modelagem Matemática aplicados à Geometria na Educação de 
Jovens e Adultos. O público alvo do projeto foi constituído por alunos do Ensino Médio, da 
disciplina de Matemática, do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos - 
CEEBJA  Professor Manoel Rodrigues da Silva , no município e Núcleo Regional de Educação 
(NRE) de Maringá. Os referenciais teóricos que subsidiaram esse trabalho foram possíveis a partir 
de pesquisa bibliográfica referente à temática. A implementação do projeto foi realizada visando 
propiciar a assimilação de conteúdos científicos que permitisse corroborar com o entendimento de 
conceitos relacionadas à Geometria, utilizando como prática, canteiros de hortas. Após o 
desenvolvimento de todas as etapas propostas, foi evidenciado que os alunos tiveram excelente 
participação e as discussões desenvolvidas por eles mostraram que foram empregados subsídios 
adequados para o entendimento dos conteúdos abordados. Além do trabalho de implementação, 
o professor PDE também foi responsável pela tutoria do GTR (Grupo de Trabalho em Rede), onde 
houve a socialização dos saberes, adquiridos e desenvolvidos no decorrer do Programa, com 
alguns professores de Matemática do Estado do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JÚLIO MARCOS CÔRREIA 
Orientador: João Cesar Guirado - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 
ENTENDENDO CONCEITOS MATEMÁTICOS APLICADOS À GEOMETRIA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Modelagem, Canteiros, Coleta de Dados, 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica visa fornecer subsídios teóricos e práticos aos 
educandos da EJA, da disciplina de Matemática, do Ensino Médio, para que compreendam e 
abstraiam conteúdos matemáticos da Geometria Plana (perímetro e área) e da Geometria 
Espacial (volume), além de conceitos subjacentes como rentabilidade, função e estatística, a fim 
de que sejam capazes de utilizar, de forma prática, os conteúdos abordados. Para que os 
objetivos propostos sejam alcançados, serão utilizados vídeos, confecção de maquetes, palestra, 
atividades práticas, textos, discussões, trabalho em equipe e exposição oral, tendo foco na 
análise de canteiros e hortas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: JUREMA LURDES STEIN 
Orientador: Gustavo Pereira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO COTIDIANO DO ALUNO DO 
ENSINO MÉDIO 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMATICA 
Palavras-chave: Matemática Financeira, Consumo Consciente, Planejamento Financeiro, 
Resumo: Este artigo relata que o consumo desenfreado da sociedade é resultante das diversas 
crises econômicas que o mundo já enfrentou e vem enfrentando no atual contexto. A falta de 
orientação dos jovens a respeito de um adequado planejamento financeiro gera consequências 
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sociais e econômicas graves, pois eles acabam consumindo bens desnecessários, o que 
prejudica a aquisição de coisas básicas e de fato necessárias para a sobrevivência, aumentando 
o número de jovens endividados. Neste sentido, o projeto de intervenção pedagógica pretende 
conscientizar o aluno que, através de um planejamento financeiro, é possível fazer uma análise 
crítica da aquisição dos bens. Esta produção foi direcionada aos alunos do 4º ano do Curso 
Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio do Colégio Estadual Professor José 
Guimarães, situado na Vila Hauer em Curitiba. As atividades foram elaboradas fazendo um 
comparativo de compras à vista ou a prazo, planilhas dos gastos, juros, porcentagens, acréscimos 
e descontos, através de resolução de problemas do cotidiano, tentando assim sensibilizá-los para 
manter o equilíbrio do consumo consciente evitando o estresse futuro da falta de recursos e, 
como consequência, do endividamento. 
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Professor PDE: JUREMA LURDES STEIN 
Orientador: Gustavo Pereira da Silva - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO COTIDIANO DO ALUNO DO 
ENSINO MÉDIO 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: METEMÁTICA FINANCEIRA,CONSUMO CONSCIENTE,PLANEJAMENTO, 
Resumo: O consumo desenfreado da sociedade é resultante das diversas crises econômicas, 
que o mundo já enfrentou e vem enfrentando no atual contexto. A falta de orientação dos jovens a 
respeito de um adequado planejamento financeiro, gera consequências sociais e econômicas 
graves na vida desses jovens, pois eles acabam consumindo bens desnecessários, o que 
prejudica a aquisição de coisas básicas e de fato necessárias para a sobrevivência, aumentando 
o numero de jovens endividados. O projeto de intervenção pedagógica pretende conscientizar o 
aluno que através de um planejamento financeiro é possível fazer uma análise critica da aquisição 
dos bens. Esta produção será direcionada aos alunos do 4º ano do Curso Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio do Colégio Estadual Professor José Guimarães. As 
atividades serão elaboradas fazendo um comparativo de compras á vista ou a prazo, planilhas 
dos gastos, juros, porcentagens, acréscimos e descontos, financiamentos de veículos através de 
resolução de problemas do cotidiano, tentando assim sensibilizá-los para manter o equilíbrio do 
consumo consciente evitando o estresse futuro da falta de recursos e, como consequência, do 
endividamento. 
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Orientador: João Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A luta dos antigos pelo antigamente 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Cultura Africana, Educação Matemática, Ensino de Estatística, Modelagem 
Matemática, Idoso, 
Resumo: Resumo Em 2003, a Lei nº 10.639 alterou a LDB (lei 9.394/96) para incluir no currículo 
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oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-brasileira. No ano 
de 2008, a Lei nº 11.645 alterou novamente a LBD para incluir no currículo a obrigatoriedade do 
estudo da História e Cultura dos povos indígenas. Assim, a legislação passou a exigir a inclusão 
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade para todas as disciplinas sobre o estudo 
da História e Cultura Afro-brasileira e indígena. Neste artigo faremos um estudo sobre o papel do 
idoso na Cultura Africana contextualizando com a Matemática no conteúdo de Estatística. Diz o 
poeta Hampaté Bah, do Mali:  Quando morre um africano idoso, é como se queimasse uma 
biblioteca . Nesse sentido buscamos demonstrar que os idosos se configuram como guardiões da 
memória e tudo que por eles é contado, deveria ser ouvido e preservado pelos mais jovens. 
Assim o idoso é símbolo de autoridade e ocupa um lugar bem definido dentro de sua categoria 
social repassando a sabedoria dos antepassados perpetuando a cultura. A contribuição da 
afetividade no processo de ensino aprendizagem leva a necessidade de trazer para o ambiente 
escolar uma convivência agradável entre todos os que nele estão envolvidos, contribuindo para a 
formação integral do adolescente e isso pode ser obtido através dos Desafios Educacionais 
Contemporâneos. O presente trabalho objetiva que os adolescentes aprendam com o povo 
africano a valorização da pessoa idosa. 
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Título: A luta dos antigos pelo antigamente 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Cultura Africana, Educação Matemática, Estatística e Idoso 
Resumo: Em 2003, a Lei 10.639 alterou a LDB (lei 9.394/96) para incluir no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira. No ano de 2008, a 
Lei 11.645 alterou novamente a LBD para incluir no currículo a obrigatoriedade do estudo da 
história e cultura dos povos indígenas. Assim, a legislação passou a exigir a inclusão no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade para todas as disciplinas sobre o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena. Esta unidade didática é então um roteiro de atividades 
relacionadas com a estatística para que os professores da rede estadual possam aplicar em sala 
de aula. fazendo um estudo sobre o papel do idoso na cultura africana contextualizando com a 
matemática. A contribuição da afetividade no processo de ensino-aprendizagem, leva a 
necessidade de trazer para o ambiente escolar uma convivência agradável entre todos os que 
nele estão envolvidos, contribuindo para a formação integral do adolescente e isso pode ser 
obtido através dos Desafios Educacionais Contemporâneos. As atividades podem ser adaptadas 
para as diferentes realidades. 
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Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Frações, Números Decimais, Porcentagens, Cesta Básica, Investigação 
Matemática 
Resumo: O artigo consiste na apresentação dos resultados da implementação de um projeto para 
o ensino de Frações, Números Decimais e Porcentagens, utilizando a estratégia da Investigação 
Matemática. Contém alguns pressupostos teóricos a respeito de Trajetória Hipotética da 
Aprendizagem e Investigação Matemática. A Unidade Didática foi desenvolvida com alunos do 7º 
ano A na Escola Estadual Dr. Waldemiro Pedroso - Ensino Fundamental, na cidade de Jaguapitã, 
estado do Paraná, no ano de 2017. O artigo apresenta parte da proposta de ensino, a descrição 
da aplicação desta proposta e, algumas reflexões do trabalho desenvolvido. A proposta de ensino 
apresentada consiste na utilização da Composição e Custo da Cesta Básica como ferramenta 
para a abordagem de conteúdos matemáticos. Nessa Unidade Didática privilegiou-se a relação 
dos conteúdos matemáticos com o cotidiano dos alunos. Após a elaboração, aplicação, descrição 
e reflexões, destacamos que a utilização da Investigação Matemática favoreceu a realização de 
um trabalho centrado nas tarefas dos alunos e, a reflexão sobre as diversas estratégias de 
resolução apresentadas favoreceu a aprendizagem dos alunos e da professora. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: KÁTHIA BORTOLASSI DUDA 
Orientador: Magna Natalia Marin Pires - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CESTA BÁSICA E RELAÇÕES ENTRE FRAÇÕES, NÚMEROS DECIMAIS E 
PORCENTAGENS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Investigação Matemática, Trajetória Hipotética de Aprendizagem, Frações, 
Números Decimais, Porcentagens 
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo apresentar algumas tarefas por meio de 
uma Trajetória Hipotética de Aprendizagem utilizando a estratégia de Investigação Matemática. A 
composição e custo da Cesta Básica serão utilizados como ferramenta para a abordagem dos 
conteúdos de frações, números decimais, porcentagens e relações entre esses conteúdos. Será 
privilegiada, nessa Unidade, a relação dos conteúdos matemáticos com o cotidiano dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: KELLY ADRIANE COLONHESE 
Orientador: Jotair Elio Kwiatkowski Junior - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso de Materiais Lúdicos e Tecnológicos no ensino da geometria plana e espacial 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Materiais Lúdicos, Tecnologia, Educação 
Resumo: Neste trabalho buscamos investigar as possibilidades e limitações do ensino da 
matemática e a experiência do fazer com que os alunos busquem conhecimento por meio de suas 
próprias experimentações. Tem por objetivo, ressaltar a importância do ensino de geometria plana 
e espacial e o uso dos materiais lúdicos e tecnológicos nas aulas de matemática. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: KELLY ADRIANE COLONHESE 
Orientador: Jotair Elio Kwiatkowski Junior - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Ensino de Geometria Plana e Espacial com o Uso de Materiais Lúdicos e Tecnológicos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Tendências Metodológicas, Jogos Pedagógicos, Maneira 
Lúdica e Interdisciplinar 
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica na escola, terá como linha de estudo as 
Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Etnomatemática, Resolução de Problemas, 
Modelagem, Investigação Matemática, Mídias Tecnológicas e Jogos que com cunho pedagógico, 
favorecem o aprendizado. O enfoque será o Ensino de Geometria Plana e espacial para o 6º ano 
do Ensino Fundamental. Pretende-se trabalhar Geometria de maneira lúdica e interdisciplinar, 
valorizando assim este estudo como uma oportunidade de despertar interesse e criatividade com 
o uso de raciocínio lógico e dedutivo. Assim Arte, Geografia, História, bem como Educação Física 
e Língua Portuguesa estarão unidas à Matemática em estudos diversos da Geometria com o uso 
de materiais didáticos e recursos tecnológicos. E numa visão pedagógica, Vygotsky (1996) nos 
mostra que o indivíduo e o meio estão interligados. O aluno constrói e participa da transformação 
do ambiente social em que vive e assim transforma a si mesmo. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LAURIEN DE LUCENA BUSCARONS RODRIGUES 
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LER, CRIAR E JOGAR: METODOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA ENSINAR EQUAÇÃO 
DO 1º GRAU 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Escola Pública, Ensino de Matemática, Equação do 1º Grau, Jogos, Resolução 
de Problemas, 
Resumo: Este artigo relata os resultados obtidos no projeto de intervenção pedagógica realizado, 
em 2017, no Colégio Estadual Semiramis de Barros Braga, Pinhais, Paraná, com os estudantes 
do 7º ano do Ensino Fundamental. O objetivo geral desse projeto foi despertar nos estudantes 
maior motivação em aprender o conteúdo de equação do 1º grau, bem como facilitar a 
aprendizagem desse conteúdo curricular. Quanto à metodologia, aplicou-se uma pesquisa-ação, 
tendo sido utilizados um teste diagnóstico; um teste investigativo aplicado em dois momentos, 
antes e depois da implementação, e um questionário de opinião. O presente trabalho focalizou o 
ensino da álgebra, especificamente a equação do 1º grau, de maneira contextualizada, e 
utilizando-se jogos e resolução de problema. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LAURIEN DE LUCENA BUSCARONS RODRIGUES 
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ler, Criar e Jogar: metodologias alternativas para ensinar equação do 1º grau 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Equação do 1º grau, Jogos, Resolução de Problemas, Álgebra 
Resumo: Esta proposta busca promover melhorias no processo de ensino e aprendizagem da 
Matemática. Ela será implementada em uma turma de alunos do 7°ano do ensino fundamental do 
Colégio Estadual Semiramis de Barros Braga, em Pinhais, Paraná. Neste trabalho, é esperado 
que o ensino do conteúdo curricular denominado equação do 1º grau, por meio de jogos e de 
resolução de problemas, instigue mais a capacidade dos estudantes de raciocinar 
quantitativamente; pois lendo, jogando e construindo estratégias de cálculo os estudantes 
comparam, deduzem, discutem e estabelecem relações. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LEANDRA BEATRIZ JUSTUS 
Orientador: JOCEMAR DE QUADROS CHAGAS - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Leitura e interpretação e sua possível relação com a eficiência na resolução de problemas 
de Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de problemas, Leitura, Interpretação, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar e discutir os resultados obtidos através 
da implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica realizada com os alunos do 6º ano B do 
Colégio Estadual do Campo Teófila Nassar Jangada, localizado no Distrito de José Lacerda na 
cidade de Reserva-PR, que procurou investigar e amenizar uma fragilidade existente na resolução 
de problemas matemáticos. Esse trabalho desejou investigar uma das causas da deficiência na 
resolução de problemas matemáticos e suas consequências na aprendizagem da disciplina, 
procurando entender até que ponto a leitura pode interferir nessa aprendizagem, bem como 
incentivar atividades que propiciem a leitura também nas aulas de Matemática, como forma de 
atenuar as dificuldades que os alunos vêm apresentando. Procuramos, além da investigação do 
processo de leitura, mostrar também a importância da presença da língua materna na 
aprendizagem de qualquer disciplina, inclusive da Matemática, com sua linguagem e signos 
próprios. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LEANDRA BEATRIZ JUSTUS 
Orientador: JOCEMAR DE QUADROS CHAGAS - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Leitura e interpretação e sua possível relação com a eficiência na resolução de problemas 
matemáticos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de problemas, Leitura, Interpretação, 
Resumo: A presente Unidade Didática consiste de atividades que permitam analisar a leitura e a 
interpretação de textos para identificar uma possível relação com a eficiência na resolução de 
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problemas matemáticos, a ser aplicada a alunos do sexto ano do Colégio Estadual Teófila Nassar 
Jangada inserido na zona rural da cidade de Reserva. O ensino de Matemática através da 
resolução de problemas está em evidência atualmente e é uma importante ferramenta na 
construção do conhecimento matemático. Pretende-se investigar se a leitura inadequada de 
textos matemáticos é um dos motivos do baixo desempenho dos alunos na disciplina. O objetivo é 
verificar como os alunos que chegam no 6º ano do Ensino Fundamental leem, e, qual o nível de 
interpretação de textos matemáticos nessa faixa etária, e apresentar atividades que estimulam e 
desenvolvem a leitura, a interpretação e o raciocínio lógico matemático, através da resolução de 
problemas de forma significativa para o aluno, visando sua ampla formação. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LEANDRA CRISTINA BIGARELLA SCARIOT 
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Contribuições dos Jogos no Ensino da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: jogos lúdicos, fração, interação 
Resumo: Ensinar tornou-se cada dia mais difícil, afinal os alunos estão inseridos em uma 
sociedade onde tudo é mais interessante do que ler e escrever. Buscar novas formas de ensinar é 
uma saída para a educação brasileira. Neste trabalho, desenvolveu-se a confecção e 
manipulação de Jogos Matemáticos, com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental sobre o tema 
Operações com Números Fracionários. Sabe-se que esta não é uma atividade fácil, que requer 
muito esforço do professor, pesquisando e preparando atividades diferentes para serem 
desenvolvidas. Uma ideia para conciliar a aprendizagem com o prazer foi o desenvolvimento de 
jogos, pelos quais os alunos estarão relacionando o conteúdo da sala de aula com o seu 
cotidiano. Outra forma de pensar em tornar a aula prazerosa foi a realização das atividades 
coletivamente. Desta forma, o educando participou da confecção do material para posteriormente 
desenvolver a brincadeira. Percebeu-se o interesse dos mesmos pela atividade, uma vez que a 
mesma apresenta-se como algo novo, não comum. Certamente o resultado obtido foi de grande 
valia, pois propiciou aos alunos esclarecimentos sobre dúvidas pertinentes ao assunto abordado. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LEANDRA CRISTINA BIGARELLA SCARIOT 
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos matemáticos, raciocínio lógico, aprendizagem, frações, 
Resumo: Essa Unidade Didática terá como objetivo a construção e aplicação de jogos 
relacionados ao ensino de frações. Eles permitem que o aluno interaja com os colegas, elabore 
estratégias de jogo, aprenda a trabalhar em equipe, bem como perceba onde estão seus erros e 
acertos. Ao utilizar-se de jogos, o professor estará despertando o interesse do aluno, com 
participação ativa e desenvolvimento da imaginação. Por meio dos jogos matemáticos, o aluno 
estará aprendendo brincando, construindo conhecimentos e conceitos matemáticos, os quais 
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contribuirão para a resolução de problemas do seu dia a dia, bem como na compreensão do 
mundo. O professor é o responsável em escolher e organizar os jogos adequados à realidade de 
seus alunos, orientando e indagando durante sua realização, fazendo assim com que os mesmos 
desenvolvam ainda mais a aprendizagem, despertando cada vez mais o interesse pelas 
atividades lúdicas e consequentemente pela matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LONY MARIA KAMANSKI 
Orientador: Flávio Roberto Dias Silva - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESTUDO DAS GEOMETRIAS A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DA MANDALA 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Geometria plana, Ludicidade, Materiais manipuláveis, Mandala, 
Resumo: O estudo mostra os resultados da implementação do projeto desenvolvido durante a 
participação do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE no período de 2016 a 2017. As 
atividades de intervenção pedagógica realizaram-se em uma turma do oitavo ano da Escola 
Estadual Cristo Redentor- Ensino Fundamental, no município de Nova Prata do Iguaçu- PR. O 
estudo mostra que as utilizações do lúdico e de materiais manipuláveis são importantes 
ferramentas que auxiliam o aluno na compreensão e abstração de conceitos matemáticos, 
abordados em sala de aula. Os conteúdos básicos da geometria plana vistos nos anos anteriores 
e também para o respectivo ano foram (re) apresentados com atividades desafiadoras. Fazendo 
uso dos instrumentos de medidas e aplicando os conceitos estudados, os alunos construíram 
mandalas geométricas e artesanais. Na construção das mandalas artesanais, foi usado fio de lã 
de várias cores e palitos de churrasco. Nessa etapa, os conteúdos da geometria plana foram 
abordados de forma contextualizada. O estudo possibilitou aos alunos uma aprendizagem 
prazerosa e significativa. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LONY MARIA KAMANSKI 
Orientador: Flávio Roberto Dias Silva - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESTUDO DAS GEOMETRIAS A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DA MANDALA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Mandala, Ludicidade 
Resumo: A geometria é um ramo importante da matemática e serve de instrumento para outras 
áreas do conhecimento. No entanto, apresenta pouca abordagem no ensino fundamental onde se 
prioriza os conteúdos de aritmética e álgebra. Por isso, faz-se necessário que o processo 
pedagógico em matemática, contribua para que os estudantes tenham acesso aos conhecimentos 
matemáticos adequados para descrever e interpretar diversas situações presentes no dia a dia. 
Este estudo tem por objetivo, oportunizar aos educandos estratégias diferenciadas para 
compreender e conceituar a geometria, bem como identificar sua presença no meio em que se 
vive. Segundo pesquisadores, a geometria é um conteúdo matemático com vasta aplicação no 
cotidiano e está presente em diferentes ciências. Mediante o exposto, o que tem ocorrido com seu 
ensino? Como o aluno detém este conhecimento geométrico e de que forma ele precisa ser 
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abordado para que realmente ocorra o aprendizado? A partir desta problemática, pretende-se (re) 
apresentar conceitos básicos da geometria plana através da construção da mandala, com alunos 
do 8º ano. Pois, acredita-se que trabalhar de forma lúdica e contextualizada, relacionando teoria 
com a prática, proporcionará ao educando um aprendizado claro e cheio de significados. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LORIANE DE FÁTIMA WALKER 
Orientador: Francieli Cristina Agostimetto Antunes - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Contribuição do Lúdico articulado à Metodologia de Resolução de Problemas para o 
Ensino e Aprendizagem das Operações Básicas com Números Naturais no 6º ano do Ensino 
Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas da Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Abordagem Lúdico-Pedagógica, Teoria de 
Aprendizagem Significativa, Números Naturais, Problemas Geradores, 
Resumo: Este texto tem o objetivo de apresentar os resultados de discussões referentes à 
contribuição da abordagem lúdica articulando a metodologia de Resolução de Problemas à 
aprendizagem de operações básicas com números naturais no 6º ano do ensino fundamental. 
Apresenta alguns aspectos da fundamentação teórica e metodológica que alicerçaram as 
atividades desenvolvidas durante a fase da Implementação da Proposta Pedagógica do Programa 
de Desenvolvimento Educacional - PDE, no Colégio Princesa Isabel - Ensino Fundamental, Médio 
e Normal, de Três Barras do Paraná. Traz ainda estratégias de ação que têm como ponto de 
partida problemas geradores elaborados a partir da realidade do educando e introduzidos com a 
mediação de abordagens lúdico-pedagógicas. É feita uma análise que leva à conclusão de que 
situações-problema que exploram e consideram o conhecimento prévio do educando, e que 
sejam desenvolvidas com base na metodologia de Resolução de Problemas, de acordo com as 
orientações de Onuchic e colaboradores, vinculados ao GTRP da UNESP, baseadas na Teoria de 
Aprendizagem Significativa, de David Ausubel, e mediadas por abordagem lúdico-pedagógica, 
são uma promissora abordagem para a aprendizagem significativa em matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LORIANE DE FÁTIMA WALKER 
Orientador: Francieli Cristina Agostimetto Antunes - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Contribuição do Lúdico na Metodologia de Resolução de Problemas envolvendo 
Operações Básicas com Números Naturais no 6º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas da Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Lúdico-Pedagógico, Teoria de Aprendizagem 
Significativa, Números Naturais, Problemas Geradores 
Resumo: Esta Unidade Didática enfoca a contribuição do Lúdico Pedagógico no ensino e 
aprendizagem de Operações Básicas com Números Naturais por meio da Resolução de 
Problemas. O objetivo é rediscutir alguns aspectos teórico-metodológicos abordados no Projeto 
de Intervenção Pedagógica, para elaboração de estratégias à produção didático-pedagógica 
condizente com os referenciais. Este documento inclui ainda a apresentação detalhada de uma 
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Sequência Didática para o ensino e aprendizagem de conceitos e operações com números 
naturais, a qual sistematiza encaminhamentos metodológicos a serem adotados nas atividades e 
ações da Implementação Pedagógica na Escola. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCIANE GOMES 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ORGANIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NAS 
ATIVIDADES DE MODELAGEM MATEMÁTICA 
Tema: Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Avaliação, Ensino e aprendizagem, 
Resumo: Este trabalho apresenta as atividades de Modelagem Matemática e seu processo de 
Avaliação, que constituíram a Unidade Didática produzida para o Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE do Estado do Paraná, descrevendo como foi a implementação em uma turma 
do 6º ano do Ensino Fundamental II do Colégio Estadual Liane Marta da Costa. O relato 
apresenta além das atividades desenvolvidas, os resultados da intervenção pedagógica realizada. 
Para as atividades de Modelagem Matemática, os estudantes escolheram dois temas em 
momentos distintos: Futebol e Bullying. Através das cinco etapas propostas por Burak (1992), foi 
desenvolvido os conteúdos matemáticos e não matemáticos que surgiram a partir dos problemas 
elaborados. No desenvolvimento das etapas os estudantes foram avaliados individualmente e em 
grupo com base nas dimensões atitudinais, conceituais e procedimentais, com participação 
significativa dos mesmos nas atividades propostas, sendo possível observar e avaliar a evolução 
da construção do conhecimento matemático, dos procedimentos e atitudes dos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCIANE GOMES 
Orientador: Carlos Roberto Ferreira - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Organização da Avaliação no processo de ensino e aprendizagem na aplicação da 
modelagem matemática 
Tema: Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Avaliação, Ensino e aprendizagem, 
Resumo: A Modelagem Matemática é tema de muitos estudos científicos, onde diversos 
pesquisadores e professores descrevem positivamente o seu uso no ensino e aprendizagem de 
matemática, alegando, que através dela é possível proporcionar ao estudante o seu 
desenvolvimento e formar um cidadão crítico atuante na sociedade em que está inserido. 
Entretanto, existem vários desafios que o professor pode enfrentar ao trabalhar com a Modelagem 
em sala de aula, dentre elas destaca-se as limitações do currículo, a carga horária, a insegurança 
do professor e a avaliação, que será tema principal desta Produção Didático Pedagógica. A 
avaliação merece uma atenção especial, pois por meio dela é possível verificar se os propósitos 
pedagógicos do professor e dos estudantes estão sendo alcançados. Nesta Unidade Didática é 
apresentada a Modelagem Matemática como método de ensino que será aplicada no 6º ano do 
Ensino Fundamental com a pretensão de organizar um modelo de avaliação da aprendizagem 
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Matemática que se distancie do ensino e da avaliação tradicional. Seguindo as etapas da 
Modelagem definidas por Burak (2010) a partir de um tema escolhido pelos alunos serão 
realizadas atividades com o objetivo de avaliar a aprendizagem conceitual, procedimental e 
atitudinal do estudante. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCIETE DE FÁTIMA RODRIGUES 
Orientador: Airton Kist - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO DE ESTATÍSTICA COMO FERRAMENTA DE INVESTIGAÇÃO DE 
PROCESSOS SOCIAIS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Pesquisas, Metodologias matemáticas, Estatística 
Resumo: O presente artigo apresenta o relato de experiência da implementação pedagógica 
realizada através de uma Unidade Didática com os alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio 
Estadual do campo Humberto de Alencar Castelo Branco - Ensino Fundamental e Médio, do 
município de Santana do Itararé - Paraná - PDE 2016/2017. O tema  O Ensino de estatística como 
ferramenta de investigação de processos sociais  foi abordado através de uma metodologia que 
norteava o aluno em uma atividade de pesquisa, análise crítica e estruturação de dados 
estatísticos. O projeto foi desenvolvido na perspectiva de que os sujeitos devem ser autores na 
produção de seu conhecimento, fundamentado na pedagogia do aprender a aprender e orientado 
pelas novas tendências metodológicas da matemática e através deste puderam realizar uma 
reflexão, elaboraram hipóteses, interpretações e analisaram instrumentos estatísticos 
apresentados e conseguiram obter suas próprias conclusões. Como resultado final apresentaram 
as atividades desenvolvidas à comunidade escolar, a fim de mostrar com tema  O Ensino de 
estatística como ferramenta de investigação de processos sociais , que a Estatística permite 
relacionar os conteúdos abordados com situações do cotidiano do aluno, aperfeiçoando o seu 
conhecimento e auxiliando na compreensão de sua realidade. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCIETE DE FÁTIMA RODRIGUES 
Orientador: Airton Kist - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Ensino de Estatística como Ferramenta de Estudo dos Processos Sociais 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Estatística, Contextualização, Metodologias, Pesquisa 
Resumo: Com este projeto espera-se, através de novas metodologias, nortear o aluno em uma 
atividade que estimule a capacidade de pesquisa, análise crítica e estruturação de dados 
estatísticos. Para tanto, este trabalho será desenvolvido na perspectiva de que os sujeitos devem 
ser autores na produção de seu conhecimento, fundamentado na pedagogia do aprender a 
aprender e orientado pelas novas tendências metodológicas da matemática. Os alunos deverão 
acessar sites de institutos de pesquisas, selecionar um tema e realizar a leitura dos dados . Essa 
leitura será discutida no grupo que deverão montar um PADLET sobre o tema e elaborar um texto 
reflexivo sobre à pesquisa. Nesse processo os alunos serão orientados sobre os conceitos de 
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medidas de dispersão, de tendência central, construção de tabelas e gráficos e probabilidades. 
Em seguida o grupo deverá selecionar um tema de pesquisa relacionado a sua comunidade. 
Deverão buscar dados em forma de entrevista direta, através de questionários ou através de um 
perfil na internet. Deverão priorizar as informações que precisam e a forma como obter estas 
informações. Após essa etapa, os alunos serão estimulados a discutir os dados e contextualizar 
as informações O resultado da atividade será apresentado em um seminário e sintetizado em um 
texto que será divulgado na rádio da escola. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCILENE CASACOLLI 
Orientador: Caroline Subira Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Monitoramento Nutricional dos alunos da Rede Estadual: Uma possibilidade para a 
aprendizagem da Estatística 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola. 
Palavras-chave: Tratamento da Informação, Investigação Matemática, Dados Nutricionais, 
Resumo: O objetivo do trabalho foi investigar de que forma uma sequência didática, visando a 
contextualização e a investigação matemática, contribui para a aprendizagem da estatística. Para 
tanto, realizou-se a aplicação de uma sequência didática, elaborada durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional, com os alunos do 8º ano da Escola Estadual João Turin - Ensino 
Fundamental, Médio e Profissional. A sequência didática propôs atrelar alguns conteúdos de 
estatística com a realidade dos alunos, de modo a proporcionar discussões e reflexões em uma 
perspectiva de investigação matemática. A aplicação da sequência didática oportunizou 
atividades com as informações nutricionais dos alunos envolvidos, coletadas pela rede estadual 
de ensino (monitoramento nutricional). A análise dos dados, (duas questões abertas), 
direcionadas aos participantes da pesquisa, seguiu as etapas da análise de conteúdo cujos 
resultados mostraram que os alunos tiveram uma aprendizagem satisfatória do conteúdo de 
estatística, e também no que diz respeito à conscientização sobre o tema abordado. Aproximar o 
conteúdo matemático ao contexto do aluno (dados nutricionais da própria turma) se mostrou 
efetivo para a aprendizagem dos conteúdos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCILENE CASACOLLI 
Orientador: Caroline Subira Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tratamento da Informação: Uma possibilidade de reflexão sobre o aumento do sobrepeso 
e obesidade infanto-juvenil 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Tratamento da Informação, Avaliação nutricional/antropométrica, Sobrepeso, 
Obesidade, Pensamento Estatístico 
Resumo: O presente estudo possui a finalidade de contribuir com o ensino aprendizagem da 
Matemática, do conteúdo Tratamento da Informação, utilizando dados da avaliação 
nutricional/antropométrica dos alunos da rede estadual de ensino para o desenvolvimento do 
conteúdo. Assim, somando o conteúdo estruturante Tratamento da Informação, com os dados 
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reais de uma situação problema da escola, neste caso, a de sobrepeso e obesidade infanto-
juvenil, pretende-se promover o desenvolvimento do pensamento estatístico dos alunos. Serão 
apresentados ao longo da intervenção pedagógica a construção do pensamento estatístico, que 
em grande parte, é fruto da presença de variáveis que estão presentes em todo lugar. Portanto, a 
solução de problemas estatísticos e as decisões dependem do entendimento, explicação e 
quantificação das variáveis em dados que serão ensinados pelo professor. O projeto de 
intervenção será aplicado no Colégio Estadual João Turin- São Sebastião da Amoreira, e público 
alvo os alunos do 8º ano. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCIMARA APARECIDA ESCANHOLATO 
Orientador: Amarildo de Vicente - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Unidades de Medidas - Uma abordagem contextualizada 
Tema: Tendências metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Geometria, educação, área, volume 
Resumo: Sabendo da importância que a geometria tem dentro dos conteúdos matemáticos é 
lamentável que os estudantes não compreendam as unidades de medidas, a partir de um 
contexto prático a fim de subsidiar suas atividades cotidianas. Pensando nisso, o propósito de 
contextualizar as unidades de medidas de comprimento, massa, área e volume é o objetivo 
central dos meus estudos. Através de atividades diferenciadas unindo o teórico com o prático de 
maneira bastante lúdica, busco o entendimento dos princípios básicos de medição, que subsidiará 
a geometria do ensino médio. Procuro a aplicação dos conhecimentos matemáticos nas diversas 
situações encontradas no dia a dia e a utilização desses, nas mais variadas profissões. Busco nas 
atividades suprir aquela impiedosa pergunta feita pelos estudantes a respeito dos conteúdos 
matemáticos: onde eu uso isso na minha vida? Com minhas pesquisas, espero contribuir para 
que meus pares empreguem uma matemática que motive e desperte a curiosidade de novas 
pesquisas e de materiais pedagógicos que venham suprir as necessidades da educação: de uma 
contextualização dos conhecimentos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCIMARA APARECIDA ESCANHOLATO 
Orientador: Amarildo de Vicente - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Unidades de Medidas - Uma abordagem contextualizada 
Tema: Tendências metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Geometria, educação, área, volume 
Resumo: Sabendo da importância que a geometria tem dentro dos conteúdos matemáticos é 
lamentável que os estudantes não compreendam as unidades de medidas, a partir de um 
contexto prático a fim de subsidiar suas atividades cotidianas. Pensando nisso, o propósito de 
contextualizar as unidades de medidas de comprimento, massa, área e volume é o objetivo 
central dos meus estudos. Através de atividades diferenciadas unindo o teórico com o prático de 
maneira bastante lúdica, busco o entendimento dos princípios básicos de medição, que subsidiará 
a geometria do ensino médio. Procuro a aplicação dos conhecimentos matemáticos nas diversas 
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situações encontradas no dia a dia e a utilização desses, nas mais variadas profissões. Busco nas 
atividades suprir aquela impiedosa pergunta feita pelos estudantes a respeito dos conteúdos 
matemáticos: onde eu uso isso na minha vida? Com minhas pesquisas, espero contribuir para 
que meus pares empreguem uma matemática que motive e desperte a curiosidade de novas 
pesquisas e de materiais pedagógicos que venham suprir as necessidades da educação: de uma 
contextualização dos conhecimentos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCIMARI ANTONELI 
Orientador: Karolina Barone Ribeiro da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: OS JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA - ENTRE O EDUCATIVO E O LÚDICO 
Tema: Tendências Metodológicas e Educação Matemática 
Palavras-chave: Concentração, estratégia, jogos matemáticos, 
Resumo: O artigo em questão refletirá sobre o uso de jogos e brincadeiras no processo de ensino 
da disciplina de Matemática. O mesmo se servirá de pesquisa teórica acerca do assunto bem 
como apresentará uma pequena análise do que foi colocado em prática durante as atividades 
escolares. O público alvo dessa pesquisa foram alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do 
Colégio Estadual Francisco Ramos, do município de Guamiranga/PR. Procurou-se apontar alguns 
dos principais problemas da Matemática decorrentes das deficiências nas quatro operações 
fundamentais e na memorização da tabuada e suas consequências para a aprendizagem da 
disciplina. Com isso, pretende-se expor ideias sobre o uso de jogos envolvendo as quatro 
operações fundamentais e a tabuada como Método de ensino em Matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCIMARI ANTONELI 
Orientador: Karolina Barone Ribeiro da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: OS JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA - ENTRE O EDUCATIVO E O LÚDICO 
Tema: Tendências Metodológicas e Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos matemáticos, raciocínio, atividades lúdicas 
Resumo: Tendo consciência de que o aluno precisa de novidades para despertar seu interesse 
em muitos assuntos, esse trabalho traz informações de como os estudantes de Matemática 
podem encontrar interesse no estudo da disciplina, mesmo em sala de aula, maneiras de encarar 
a realidade do dia a dia e a apatia que têm em relação à disciplina de Matemática. Aborda 
situações que podem e devem auxiliar o professor no seu processo pedagógico educacional, mais 
especificamente, como os jogos e brincadeiras podem conquistar os alunos e convencê-los de 
que a matemática é uma bela arte que, mesmo muitas vezes temida e indesejada em sala de 
aula, requer apenas alguns cuidados especiais durante seu estudo. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCINDA RODRIGUES DA SILVA 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Educação Financeira e o Uso Consciente da Água no Dia a Dia 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Conscientização, Educação Financeira, Água, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados do projeto Educação Financeira e o Uso Consciente 
da Água no Dia a Dia que teve como objetivo trabalhar com uma turma de alunos do Centro 
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos-Ceebja-Palotina, de forma a refletir, discutir, 
e relacionar os conteúdos de matemática financeira com o nosso cotidiano através da 
conscientização sobre o desperdício de água. Desperdício este que se transforma em dinheiro 
jogado fora quando não nos importamos, por exemplo, com uma torneira pingando o tempo todo. 
A partir da matemática financeira trabalhamos de forma contextualizada através de vídeos que 
mostraram o quão prejudicial é o desperdício de água para o planeta, palestra com profissional da 
Sanepar, resolução de questões que envolvem porcentagem. A partir da conta de água que 
recebemos todo mês, e ainda, registramos o consumo diário no hidrômetro durante alguns dias 
para que tivéssemos noção de consumo em uma residência, a partir destes dados elaboramos 
gráficos que analisamos em conjunto, buscando compreender os gastos e de que forma podemos 
economizar. A partir deste trabalho mais prático percebemos que quando abordamos o conteúdo 
de uma forma mais concreta, fazendo a relação do mesmo com o dia a dia do aluno, o interesse e 
o aprendizado se tornam mais fáceis e prazerosos pois o mesmo, se sente mais motivado a 
aprender e a buscar mais conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCINDA RODRIGUES DA SILVA 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Financeira e o Uso Consciente da Água no Dia-a-Dia 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Educação Financeira, Água, Conscientização, Interdisciplinaridade 
Resumo: A presente produção tem como objetivo trabalhar com os alunos de forma a refletir, 
discutir, e relacionar os conteúdos de matemática financeira com o nosso cotidiano através da 
conscientização sobre o desperdício de água. A partir do momento que o aluno toma consciência 
sobre a importância da matemática e a compreende, o mesmo passa a ser capaz de tomar 
decisões úteis no ambiente familiar e também no ambiente de trabalho. Outrossim, além dele 
saber trabalhar com seu dinheiro ele também precisa aprender a guardar/economizar, e quando 
falamos em economizar nosso foco não é somente o dinheiro, mas também a conscientização 
quanto ao desperdício de água que praticamos todos os dias em nossas casas. Desperdício este 
que se transforma em dinheiro jogado fora quando não nos importamos, por exemplo, com uma 
torneira pingando o tempo todo. A partir da matemática financeira trabalharemos de forma 
contextualizada através de vídeos e documentários que mostram o quão prejudicial é o 
desperdício de água para o planeta, com palestras com profissionais da Sanepar, resolução de 
questões que envolvem porcentagem a partir da conta de água que recebemos todo mês, e 
ainda, registraremos o consumo diário no hidrômetro durante alguns dias para que possamos 
elaborar uma tabela, e, a partir da mesma construir gráficos e analisá-los em conjunto, através de 
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ferramentas da Matemática Financeira, buscando compreender os gastos e de que forma 
podemos economizar. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCINEI CAMARGO 
Orientador: Jotair Elio Kwiatkowski Junior - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS E LÚDICO NA SALA DE AULA UMA PROPOSTA QUE SUPERA 
EXPECTATIVAS 
Tema: Tendência Metodológica em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Jogos, Lúdico, 
Resumo: O presente trabalho discorre sobre os recursos lúdicos e jogos no ensino da 
matemática, é uma forma diferente de trabalhar o conteúdo. Tem por objetivo analisar, valorizar e 
incentivar o ensino de matemática. Unindo os jogos com a geometria é uma forma de chamar à 
atenção dos alunos fazendo relacionar-se com algo mais atrativo. O uso do lúdico e do jogo 
apresenta-se como um grande aliado na construção do conhecimento, estimulando os educandos 
ao raciocínio, levando-o a um impulso natural de aprender, a pensar e a refletir, propõe desafios 
nas competições, criar estratégias, seguir as regras, enriquece o conhecimento, ajudam a superar 
as dificuldades, trabalham em equipe, oportuniza aos educandos aprender matemática de forma 
lúdica e fortalece o relacionamento interpessoal. O uso dos jogos e do lúdico faz a diferença em 
sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUCINEI CAMARGO 
Orientador: Jotair Elio Kwiatkowski Junior - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O uso dos recursos lúdicos e jogos no ensino da matemática 
Tema: Tendência Metodológica em Educação 
Palavras-chave: Jogos, recursos lúdico, resolução de problemas, diferentes metodologias, 
software 
Resumo: A Unidade Didática é uma proposta de trabalhar com recursos lúdicos e jogos no 
ensino da matemática, são recursos que nos ajudam no processo da aprendizagem, 
proporcionando uma forma diferente de trabalhar o conteúdo. Será aplicada no 6º ano do Ensino 
Fundamental, unindo os jogos com a geometria será uma forma de chamar á atenção dos alunos 
relacionando-a com algo mais atrativo. Ao jogar os alunos desenvolvem a habilidades através das 
oportunidades de investigar e descobrir a melhor jogada, refletem e analisam as regras. Será 
utilizado também o Software Windows - Freeware, régua e compasso um aplicativo que possui 
uma interface simples com suporte para geometria. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUDMILA GERALDA AMBRÓSIO 
Orientador: Luciane Grossi Bombacini - IES: UEPG 
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Etapa: Artigo 
 

Título: Resolução de Problemas como estratégia no processo ensino aprendizagem da 
porcentagem no 7º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Porcentagem, Resolução de Problemas, Ensino Fundamental 
Resumo: : Este artigo apresenta uma proposta de intervenção pedagógica, desenvolvida no 
Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná - PDE, promovido pela Secretaria do 
Estado de Educação do Paraná, com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, na disciplina de 
Matemática. O objetivo principal é atribuir mais significado ao estudo da porcentagem, devido a 
sua grande importância dentro e fora da escola. Para alcançar o objetivo foi trabalhado problemas 
do cotidiano, com auxílio da metodologia Resolução de Problemas, baseando-se nas quatro fases 
do matemático George Polya (2006). Os resultados mostram o progresso dos alunos através da 
comparação das avaliações diagnósticas: inicial e final. É apresentado, ainda, um breve relato do 
Grupo de Trabalho em Rede - GTR, onde o professor PDE socializa com os demais professores 
da rede estadual seu projeto de pesquisa, produção didático-pedagógica e a implementação 
ocorrida na escola. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUDMILA GERALDA AMBRÓSIO 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resolução de Problemas como estratégia no processo ensino aprendizagem da 
porcentagem no 7º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Porcentagem, Resolução de Problemas, Ensino Fundamental 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como objetivo principal atribuir mais significado 
ao estudo da porcentagem, devido a sua grande importância dentro e fora da escola. A 
metodologia utilizada será a Resolução de Problemas, baseando-se nos quatro passos do 
matemático George Polya (2006). Para verificação do progresso dos alunos serão feitas duas 
avaliações uma no início do trabalho para diagnosticar as dificuldades e o nível de conhecimento 
sobre o assunto e outra ao final para verificação dos avanços obtidos. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O XADREZ E A SIGNIFICAÇÃO DE FRAÇÕES POR ALUNOS COM DIFICULDADES DE 
APRENDIZADO: POSSÍVEIS RELAÇÕES 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos, Xadrez, Matemática, Frações, 
Resumo: Este artigo analisa as resoluções de duas questões de matemática envolvendo  
representações de frações, com o intuito de investigar possíveis influências do trabalho com o 
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jogo de xadrez para a significação de frações por alunos que possuem dificuldades de 
aprendizagem. Para tanto, é apresentada uma análise qualitativa das resoluções de quatro alunos 
do primeiro ano do Ensino Médio para essas questões, uma realizada antes e outra após uma 
intervenção pautada no jogo de xadrez. Os resultados evidenciam representações equivocadas 
que desconsideram a ideia de medida e que enviesam a ideia de parte-todo, seja por apresentar 
registros que sugerem procedimento de dupla contagem e/ou por considerar partes com 
tamanhos diferentes. Contudo, percebe-se avanços nas resoluções das questões respondidas 
após a intervenção com o jogo de xadrez, o que sugere possíveis colaborações das ideias 
matemática subjacentes ao jogo para esta significação. Assim, o estudo aponta que o xadrez 
pode ter relação positiva para a compreensão da ideia de frações, especialmente no que se refere 
a sua explicitação por meio de representações transcendentes a  partes de uma pizza , por 
exemplo. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O xadrez no Ensino da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Xadrez, Ensino de Matemática, Jogos, Aprendizagem, 
Resumo: A partir da premissa de que o xadrez pode contribuir/colaborar com o ensino da 
matemática; Serão investigadas, junto a alunos do ensino médio do colégio estadual Pedro 
Stelmachuk; Possíveis relações entre o xadrez e o ensino da matemática: Nos aspectos lógico-
matemático e matemático; Este estudo terá uma abordagem quantitativa e a metodologia adotada 
será para explorar e analisar possíveis aumentos nas categorias de tomada de decisões, 
raciocínio lógico e análise de erro; Para fins de registros referentes às análises serão utilizados 
registros escritos; Os dados serão analisados e interpretados com respaldo no método 
quantitativo 
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Orientador: Moisés Meza Pariona - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Análise de atividades envolvendo a resolução de problemas matemáticos e as operações 
de adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais 
Tema: Resolução de problemas 
Palavras-chave: Resolução de problemas, Números naturais, Operações Fundamentais, 
Resumo: Este artigo sobre resolução de problemas tem como foco principal analisar as principais 
fragilidades e pontos positivos demonstrados pelos alunos do 6º ano do ensino fundamental fase 
final, no que diz respeito às quatro operações fundamentais no conjunto dos números naturais, 
uma vez que esse fato é evidenciado por professores dessa etapa de ensino. A análise a que se 
refere esse artigo teve como fundamentação as aulas desenvolvidas com os alunos do ano 
anteriormente citado, nas quais os alunos puderam utilizar a resolução de problemas em 
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atividades diferenciadas e também os conteúdos e interações produzidas no Grupo de Trabalho 
em Rede correspondente a esse trabalho. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Análise de atividades envolvendo a resolução de problemas matemáticos e as operações 
de adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais 
Tema: Resolução de problemas 
Palavras-chave: Resolução de problemas, números naturais, operações fundamentais, 
Resumo: A implementação do projeto será realizada no Colégio Estadual Manoel Ribas e o 
trabalho desenvolvido com uma turma de alunos do 6º ano do ensino fundamental sempre 
trabalhando em duplas, através da metodologia de resolução de problemas matemáticos, 
envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. O 
trabalho com os alunos iniciará com a aplicação da atividade diagnóstica inicial envolvendo a 
resolução de problemas e os conteúdos anteriormente mencionados, a partir somente dos 
conhecimentos que os alunos trazem de anos anteriores e de suas experiências. Após a 
realização da atividade inicial, será fornecido aos alunos um questionário relacionado com os 
problemas pertencentes a essa atividade para que estes comentem suas dificuldades. Com base 
na análise dos dados coletados na atividade inicial e no questionário, serão realizados 8 
encontros com os alunos nos quais serão desenvolvidas algumas atividades (adaptando as 
categorias de Carvalho (2012), com o objetivo de analisar as fragilidades e pontos positivos das 
produções dos alunos. Para finalizar, os alunos após toda implementação, realizarão nova 
resolução das questões da atividade diagnóstica inicial. Na sequência será realizada nova análise 
e discussão comparando os resultados observados na atividade diagnóstica inicial, as produções 
dos alunos na implementação e as produções da reaplicação da atividade diagnóstica. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Análise da técnica de resolução de Problemas como aliado na aprendizagem de 
matemática do 9º ano do ensino fundamental 
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas 
Palavras-chave: Matemática, problemas, estratégia 
Resumo: O trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual São João Bosco em Pato Branco, para 
alunos do nono ano do ensino fundamental, e consistiu em apresentar aos alunos a técnica de 
resolução de problemas, através das etapas propostas por Polya. A implementação foi realizada 
em três etapas, iniciando pelo reconhecimento dos conhecimentos prévios dos alunos, e 
subsequentemente a realização de atividades com a interferência do professor sempre 
acompanhando o processo em uma abordagem qualitativa de análise de dados. Os resultados 
foram exitosos, se levarmos em consideração o tempo e as peculiaridades da turma 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUÍZ CARLOS CARDOSO 
Orientador: Lindemberg Sousa Massa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Análise da técnica de resolução de Problemas como aliado na aprendizagem de 
matemática do 9º ano do ensino fundamental 
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas 
Palavras-chave: etapas, conhecimentos prévios, implementação 
Resumo: A implementação está organizada em três etapas: a primeira consiste em uma 
avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos, a partir do que foi diagnosticado nesta fase, 
vamos conduzir um segundo momento onde apresentaremos para os alunos as técnicas de 
resolução de problemas resgatando a medida que for necessário conceitos matemáticos. 
Finalmente, colocaremos um rol de problemas para que possamos confrontar o desempenho dos 
alunos com o que foi diagnosticado na primeira etapa 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUÍZ EDUARDO BUARD JUNIOR 
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MATEMÁTICA E CIDADANIA: REFLEXÕES SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO 
BRASILEIRO 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Matemática financeira, contextualização, Sistema Tributário Brasileiro 
Resumo: A finalidade do presente artigo é fazer uma explanação da experiência vivenciada pela 
aplicação do projeto de intervenção pedagógica desenvolvida no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE da turma de 2016/2017. A proposta educacional foi aplicada no Colégio 
Estadual do Campo Salto Grande do Turvo - Ensino fundamental e Médio, do município de Doutor 
Ulysses - Pr, na turma do 3º ano do Ensino Médio. As atividades aplicadas tinham o cunho 
informativo, com a perspectiva de permitir a reflexão do sistema tributário de nosso país, 
questionando a importância dos tributos e sua necessidade para o desenvolvimento social e 
econômico de uma nação, e oferecer uma metodologia didática para o aprimoramento dos 
conceitos relacionados a matemática financeira de forma contextualizada, por meio de situações 
problemas envolvendo situações do contexto social dos envolvidos. Observou-se que os 
estudantes desconheciam a realidade tributária, confirmando as estatísticas sobre o assunto, e, 
muitos demonstraram certa apatia pelo tema, principalmente quando a metodologia demandava 
estudo teórico e linguagens técnicas. Porém, ao longo da aplicação do projeto percebeu-se certa 
preocupação com o assunto, por meio de questionamentos e críticas, demonstrando que os 
objetivos da implementação de proporcionar reflexões acerca da temática atingiu o esperado. A 
aplicação dos conceitos da matemática financeira, com uso de problemas que envolviam o 
contexto social dos estudantes permitiu um estudo mais realista e interessante, com a obtenção 
de resultados significativos de aprendizagem. 

 

 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unicentro_luizcarloscardoso.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unicentro_luizcarloscardoso.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_utfpr_luizeduardobuardjunior.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_utfpr_luizeduardobuardjunior.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUÍZ EDUARDO BUARD JUNIOR 
Orientador: Luciana Schreiner de Oliveira - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MATEMÁTICA E CIDADANIA: REFLEXÕES SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO 
BRASILEIRO 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Matemática financeira, impostos, tributos, contextualizações 
Resumo: Constantemente nos deparamos com o desinteresse dos alunos pelo ensino, e em 
especial na área de matemática, devido a grande abstração de conceitos que requerem 
percepção lógica para a construção de seu conhecimento. A matemática financeira está presente 
em nosso cotidiano e deve ser tratada com ênfase durante a vida escolar do aluno, visto a sua 
importância e constante aplicação. Dados indicam que a maioria da população desconhece o 
Sistema Tributário Brasileiro, mas sabe que paga algum tipo de imposto, portanto, sendo 
necessário oferecermos encaminhamentos que permitam aos estudantes uma noção básica 
sobre educação fiscal, levando-os a reconhecer quais tributos estão mais presentes no nosso 
cotidiano e o quanto implica sobre nossas vidas, permitindo reflexões acerca do montante da taxa 
tributária que nos é imposta e a qualidade e quantidade de benefícios e serviços que o governo 
oferece à sociedade. A intenção desta pesquisa é desenvolver uma alternativa metodológica mais 
contextualizada, com problemas matemáticos a partir de dados da realidade da região para 
proporcionar uma aprendizagem mais significativa sobre a matemática financeira e um estudo 
sobre o sistema tributário brasileiro para despertar a consciência crítica dos alunos a respeito do 
pagamento de impostos e sua implicação na vida de cada cidadão. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUÍZ FERNANDO MORI 
Orientador: Nayene Michele Pitta Paiao - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Álgebra: Uma Linguagem Especial para Modelos Matemáticos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Álgebra, Grandezas, Variáveis, Modelos 
Resumo: O presente artigo é resultado de um estudo realizado durante o Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE 2016/2017, o qual foi realizado com 
uma turma do primeiro ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Jardim Europa EFMP, 
localizado no município de Toledo, no estado do Paraná. O trabalho foi realizado com base em 
uma revisão bibliográfica e a elaboração de uma proposta de intervenção pedagógica. O objetivo 
do estudo é identificar e explicitar a importância da linguagem algébrica na contextualização dos 
conhecimentos matemáticos científicos, bem como, sua desmistificação através da construção de 
significado prático, reconhecendo e representando grandezas e variáveis na construção de 
modelos matemáticos. Para tanto, a intenção é explicitar a importância do papel desempenhado 
pelo professor, atuando como orientador e mediador do processo de ensino, segundo conceitos 
pertinentes à tendência metodológica de Modelagem Matemática na comunidade escolar. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: LUÍZ FERNANDO MORI 
Orientador: Nayene Michele Pitta Paiao - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Álgebra: Uma Linguagem Especial para Modelos Matemáticos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Álgebra, Grandezas, Variáveis, Modelos 
Resumo: O objetivo deste projeto, a partir de uma revisão bibliográfica e intervenção pedagógica 
é identificar a importância da linguagem algébrica na contextualização dos conhecimentos 
matemáticos científicos, bem como, sua desmistificação através da construção de significado 
prático, reconhecendo e representando grandezas e variáveis na construção de modelos 
matemáticos. Busca-se, também, explicitar a importância do papel do professor atuando como 
orientador e mediador do processo de ensino frente a comunidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARCELO BAZANELLA 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Matemática Financeira e Suas Contribuições: Uma Proposta de Aprendizagem para 
alunos do Ensino Médio 
Tema: As Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, Resolução de Problema, Finanças, 
Resumo: O presente artigo intitulado  A Matemática Financeira e Suas Contribuições: Uma 
Proposta de Aprendizagem para alunos do Ensino Médio  apresenta os resultados obtidos com a 
intervenção pedagógica desenvolvida no Colégio Estadual do Campo São Roque, Ensino 
Fundamental e Médio, no Distrito de São Roque, do município de Santa Helena/PR. O trabalho 
teve como objetivo central, desenvolver nos estudantes a criatividade e a capacidade para 
relacionar os conteúdos de Matemática Financeira na solução de problemas do cotidiano. O 
projeto buscou responder o seguinte questionamento: Como a Educação Financeira pode auxiliar 
os estudantes do Ensino Médio na resolução de situações problemas do seu cotidiano? Esse 
artigo apresenta todo o processo de implementação do projeto, seus pontos positivos e negativos 
que foram enfrentados na intervenção pedagógica, bem como, a fundamentação teórica, as 
contribuições dos professores do GTR e as considerações finais. A pesquisa apontou que o 
projeto desenvolvido promoveu atitudes positivas em relação à matemática financeira, 
possibilitando ao estudante a autonomia e confiança quanto às capacidades matemáticas e 
perseverança na resolução de problemas e na organização de suas finanças individuais e 
familiares, através de planejamento orçamentário. Consolidando assim o conhecimento de como 
investir e aplicar em investimentos de forma consciente, em prol da melhoria da sua qualidade de 
vida e dos seus familiares e condições de aplicarem seus conhecimentos matemáticos financeiros 
nas atividades cotidianas. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A matemática financeira e suas contribuições: uma proposta de aprendizagem para alunos 
do Ensino Médio 
Tema: As Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, Situação Problema, Finanças, 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica- PDE/2016, intitulada  A Matemática Financeira e 
Suas Contribuições: Uma Proposta de Aprendizagem para alunos do Ensino Médio  será 
desenvolvida no Colégio Estadual do Campo São Roque, Ensino Fundamental e Médio, no 
Distrito de São Roque do Município de Santa Helena/PR e abordará a Educação Financeira. A 
proposta tem como objetivo central, desenvolver nos estudantes a criatividade e a capacidade 
para relacionar os conteúdos de Matemática Financeira com a realidade. Apresenta atividades 
que envolvem juros, porcentagem na resolução de situações problemas do cotidiano dos 
estudantes. Com isso busca se promover através de práticas de ensino matemático, atitudes 
positivas em relação à matemática financeira, levando o estudante a autonomia e confiança 
quanto às capacidades matemáticas e perseverança na resolução de problemas e na organização 
de suas finanças individuais e familiares. E dessa forma, consolidar o conhecimento de como 
investir e aplicar em investimentos de forma consciente, em prol da melhoria da sua qualidade de 
vida e dos seus familiares. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA MALECHI 
Orientador: João Luíz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os inteiros no mundo dos jogos 
Tema: Investigação Matemática 
Palavras-chave: números Inteiros, jogos, metodologia, operações, conceitos e lúdico 
Resumo: O presente artigo apresenta os resultados da implementação do projeto  Os jogos no 
mundo dos inteiros  no colégio Estadual Arthur da Costa e Silva - EFM, no município de Ivaí - PR, 
como parte do Projeto de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE. O objetivo 
foi identificar qual é a contribuição da metodologia dos jogos na aprendizagem dos conceitos do 
conjunto dos números inteiros no sétimo ano do Ensino Fundamental. Foi elaborado um trabalho 
a partir de seis jogos de construção, formação e fixação de conceitos com a finalidade de 
identificar tal contribuição e assim também resgatar o lúdico na aprendizagem para essa faixa 
etária. O jogo é conceituado como uma atividade nata de toda criança que possibilita a 
aprendizagem num espaço de socialização. O plano de ação foi discutido com professores da 
rede estadual do Paraná no Grupo de Trabalho em Rede - GTR, os quais também apresentaram 
outras possibilidades de encaminhamento metodológicos para a Unidade Didática. Após a 
implementação, verificou-se que os jogos têm muito a contribuir na aprendizagem de forma que 
ela seja prazerosa e de sucesso, tornando o aluno confiante e protagonista da sua aprendizagem, 
que a metodologia dos jogos deve estar atrelada a um bom contrato didático e por fim que ele 
perceba que não está jogando por jogar, mas sim realizando atividades de aprendizagem 
enquanto joga. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 

Professor PDE: MÁRCIA MALECHI 
Orientador: João Luíz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Os inteiros no mundo dos jogos 
Tema: Investigação Matemática 
Palavras-chave: Números Inteiros, jogos matemáticos, metodologia, educação matemática e 
conceitos 
Resumo: Esta Unidade Didática apresenta os jogos como uma metodologia na Educação 
Matemática. Discute suas possibilidades na construção/reconstrução conceitual e o resgate do 
lúdico na aprendizagem. Conceitua o jogo, a partir de estudo bibliográfico, como uma atividade 
inerente a todo indivíduo e a metodologia, por meio de jogos educativos a partir de um contrato 
didático. Propõem os jogos do Sapinho, Borboleta, Corrida maluca, Matix, Trimu da multiplicação 
e Baralho da divisão, para os conceitos e operações no conjunto dos números inteiros no sétimo 
ano do ensino fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA MARIA DINIZ 
Orientador: CRISTIENNE DO ROCÍO DE MELLO MARON - IES: Faculdade Estadual de 
Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA METODOLOGIA DIFERENCIADA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE 
DOCENTES 
Tema: Tendências Metodológicas 
Palavras-chave: Matemática, Formação, Metodologia Significativa 
Resumo: O artigo apresenta o relato da aplicação de uma metodologia matemática diferenciada 
para os alunos do curso de formação de docentes. O objetivo é trabalhar os conteúdos 
matemáticos de forma integrada, usando metodologias como modelagem e investigação 
matemática. Ao sugerir mudanças na abordagem pedagógica, encaminha os sujeitos para 
atividades mais criativas, críticas e de construção do conhecimento. Orienta esse futuro professor 
na busca pela construção de uma escola que verdadeiramente forme o sujeito para a participação 
social consciente e solidária. A formação crítico-reflexiva do professor enfrenta muitos desafios de 
diferentes ordens e de diferentes instâncias. Há muito a ser feito, pela escola, pelos professores, 
pela sociedade e toda realização necessita estar sistematicamente articulada com os interesses 
de formação e de execução. Portanto, essa formação deve, de fato, atender aos clamores por 
uma escola de melhor qualidade, considerando não só a definição de metas e procedimentos, 
mas, principalmente, as condições para que tudo isso possa ser efetivado. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA MARIA DINIZ 
Orientador: CRISTIENNE DO ROCÍO DE MELLO MARON - IES: Faculdade Estadual de 
Filosofia, Ciências e Letras do Paraná 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UMA METODOLOGIA MATEMÁTICA DIFERENCIADA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO 
DE DOCENTES 
Tema: Tendências Metodológicas 
Palavras-chave: METODOLOGIA SIGNIFICATIVA, MODELAGEM MATEMÁTICA, 
APRENDIZAGEM 
Resumo: Justifica-se essa Unidade Didática, trabalhar a matemática de forma diferenciada, no 
curso de formação de docentes, para que esses futuros professores possam adquirir e transmitir o 
conhecimento matemático. Mas assim como qualquer projeto temos metas e objetivos a cumprir, 
focalizando esse aluno e futuro professor, que será um profissional tão importante para o 
desenvolvimento da humanidade, acreditando na sua escolha profissional, seus limites individuais 
e na sua busca pelo conhecimento. Abordando um aprendizado matemático significativo, de 
forma contextualizada através da pesquisa, levantamento de hipótese por parte dos alunos, tendo 
em vista as situações reais do dia a dia. Esse projeto não terá uma finalização e sim um começo, 
pois a mudança do professor de matemática na sua prática pedagógica é necessária, mas o 
mesmo precisa ser motivado a refletir sobre a aquisição do conhecimento matemático. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA PAULICHEN VIACELI 
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ensino da geometria relacionado ao dia a dia e a sustentabilidade 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Medidas Agrárias, Sustentabilidade 
Resumo: O presente artigo descreve o trabalho desenvolvido durante os anos de 2016 e 2017 de 
acordo com a proposta do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), promovido pela 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O trabalho tem como objetivo principal, resgatar o 
interesse pela geometria relacionando o conteúdo ao cotidiano do aluno, buscando reconhecer 
seus conhecimentos prévios, envolvendo medidas arbitrárias e medidas agrárias, associando o 
conteúdo com sustentabilidade, através do cálculo de sua Pegada Ecológica. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA PAULICHEN VIACELI 
Orientador: LUCIENE REGINA LEINEKER - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino da geometria relacionado ao dia a dia e a sustentabilidade 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Medidas Agrárias, Sustentabilidade 
Resumo: A presente produção é um dos quesitos necessários na realização do PDE ( Programa 
de Desenvolvimento Educacional). Buscamos através desta uma conexão significativa entre a 
geometria e o meio em que os alunos estão inseridos. Destacamos nesse trabalho atividades que 
pretendem resgatar o interesse pela geometria relacionando o conteúdo com o cotidiano do aluno. 
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Aqui, temos a descrição detalhada das atividades que estarão sendo desenvolvidas com alunos 
do 9º ano. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA PERARDT 
Orientador: André Vicente - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Resolução de Problemas Objetivando a Aprendizagem: Operações com Frações 
Tema: Tendências Metodológicas no Ensino da Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Resolução de Problemas, Ensino de Frações, 
Resumo: Este artigo consiste na exposição de um projeto referente ao ensino de operações com 
Frações, utilizando a estratégia da Resolução de Problemas com as quatro operações. Ele 
contém algumas suposições teóricas sobre a Resolução de Problemas, sobre a proposta de 
ensino e a descrição da aplicação do projeto, que foi realizada em uma turma da Educação 
Básica de um colégio da rede pública estadual. A proposta de ensino apresentada consiste na 
utilização de problemas que facilitem o desenvolvimento do conceito de fração e seus significados 
e também algumas operações com frações. Além disso, a proposta tem como finalidade estimular 
a capacidade de comunicação justificando soluções encontradas no processo de resolução de 
problemas. Na descrição da aplicação do projeto reafirma-se o papel do professor como mediador 
e orientador do processo, a importância da apresentação e discussão das estratégias utilizadas 
pelos alunos na resolução dos problemas propostos, bem como, a da concepção de avaliação 
adotada. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA REGINA PERARDT 
Orientador: André Vicente - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resolução de Problema Objetivando a Aprendizagem: Operações com as Frações 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Frações, Operações básicas 
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica faz parte das atividades propostas no Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE/2016, como proposição de desenvolvimento de práticas 
pedagógicas em sala de aula. Esta Unidade Didática propõem uma forma de abordar as quatro 
operações básicas com números fracionários através da metodologia da resolução de problemas. 
Neste contexto, abordaremos os conceitos de frações equivalentes, simplificação de frações, 
números decimais, porcentagem, sempre trabalhando com problemas relacionados ao dia a dia 
dos alunos, buscando sempre problemas que os levem a pensar as diversas maneiras de resolvê-
los. Trabalharemos os problemas de forma contextualizada, procurando estabelecer relações 
entre o dia a dia do aluno e os problemas apresentados em sala, permitindo assim uma melhor 
compreensão das operações básicas com números fracionários. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA SALETE GRENTESKI 
Orientador: Karolina Barone Ribeiro da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Contribuições de Oficinas Pedagógicas Sobre Conhecimentos Geométricos para o 
Desenvolvimento dos Níveis de Compreensão Segundo Van Hiele 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Oficina, Interdisciplinaridade, Teoria de Van Hiele 
Resumo: Essa pesquisa implementou estratégias que combinam o estudo das Geometrias com a 
aplicação de 4 oficinas pedagógicas, com viés interdisciplinar. Propôs-se uma sequência de 
atividades, as quais foram realizadas pelos sujeitos de pesquisa, educandos do curso de 
Formação de Docentes, de uma escola pública. Este trabalho justifica -se, pelo fato de que a 
Geometria é uma área do conhecimento que, na escola, foi e continua relegado ao segundo plano 
e, por isso, durante muito tempo, não foi desenvolvida nos currículos escolares. Na tentativa de se 
fazer esse resgate da Geometria e amenizar as dificuldades e defasagem desse conteúdo de 
extrema relevância curricular e social, buscamos desenvolver esse trabalho, com a abordagem de 
Geometria com viés interdisciplinar, através de oficinas pedagógicas entre Matemática, Química, 
Arte e Biologia. O objeto de estudo foi a análise das contribuições dessas oficinas para a 
aprendizagem do conteúdo, Geometrias, avaliadas segundo a teoria de van Hiele. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA SALETE GRENTESKI 
Orientador: Karolina Barone Ribeiro da Silva - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Contribuições de Oficinas Pedagógicas Sobre Conhecimentos Geométricos para o 
Desenvolvimento dos Níveis de Compreensão Segundo Van Hiele 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Oficina, Interdisciplinaridade, Teoria de Van Hiele 
Resumo: Contribuições de Oficinas Pedagógicas Sobre Conhecimentos Geométricos para o 
Desenvolvimento dos Níveis de Compreensão Segundo van Hiele. A Produção Didático-
Pedagógica será desenvolvida no Colégio Estadual Professor Dario Veloso, no município de 
Mallet, no Núcleo Regional de Educação de Irati - Paraná, com estudantes de uma turma do 
segundo ano do Ensino Médio. Essa Produção vem da necessidade de enfatizar o Ensino das 
Geometrias, uma vez que os estudantes de Ensino Médio apresentam grandes dificuldades na 
compreensão deste conteúdo, de extrema relevância curricular e social. Refletindo sobre o 
processo de ensino-aprendizagem amplamente discutido em cursos, mostras, palestras e na 
literatura, a busca por novas metodologias convergiu para o método centrado em oficinas 
interdisciplinares e análise dos níveis de raciocínio geométrico dos estudantes, por meio da Teoria 
de Van Hiele. Com a realização de 4 oficinas: Geometria Dinâmica no GeoGebra, construção de 
sólidos geométricos a partir de imagens de M-Escher, sólidos na construção química das 
moléculas e geometria fractal, desenvolveremos atividades com práticas interdisciplinares, que 
permitem a visualização de aspectos característicos, com articulações das disciplinas em uma 
abordagem relacional, o respeito às suas especificidades e o estabelecimento de ligações de 
complementaridade e de integração. Assim sendo a Produção Didático-Pedagógica na Escola 
pretende investigar o uso da metodologia descrita e a relação com a superação pedagógica dos 
desafios identificados.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA VALEZI GALVÃO 
Orientador: DANIELA BARBIERI - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NO ESTUDO DE GRANDEZAS E MEDIDAS: UMA 
PROPOSTA PARA A SALA DE APOIO À APRENDIZAGEM 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Pedagogia Histórico-crítica, Modelagem Matemática, 
Grandezas e Medidas, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de um trabalho do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE- 2016/2017, do estado do Paraná, desenvolvido no Colégio Estadual Santos 
Dumont no contexto da sala de apoio à aprendizagem. Recorrer a problemas do cotidiano que 
fazem parte do contexto histórico social dos alunos pode ser uma das possíveis soluções para se 
obter a compreensão dos conteúdos e facilitar a construção do conhecimento de uma forma 
significativa. Este trabalho objetivou investigar a possibilidade do uso da Modelagem Matemática, 
articulada aos fundamentos da Pedagogia Histórico-crítica, como uma alternativa metodológica no 
ensino de Grandezas e Medidas na Sala de Apoio à Aprendizagem, bem como propor 
encaminhamentos didáticos fundamentados nessas tendências, a fim de verificar suas 
contribuições para o processo de ensino e aprendizagem. Os resultados obtidos por meio das 
atividades demonstraram que ações desenvolvidas a partir de um problema real instigaram a 
curiosidade, o interesse e maior atenção dos alunos na busca por explicações para os problemas 
sociais, contribuindo consequentemente para o desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem, sob um viés qualitativo. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÁRCIA VALEZI GALVÃO 
Orientador: DANIELA BARBIERI - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelagem Matemática no estudo de Grandezas e Medidas: uma proposta para a Sala de 
Apoio a Aprendizagem 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Modelagem Matemática, Sala de Apoio à Aprendizagem 
Resumo: O tema que esse projeto de intervenção didático pedagógica propõe é o ensino de 
Grandezas e medidas a partir da modelagem matemática à luz da pedagogia histórico crítica. 
Desse modo, esse trabalho tem por objetivo investigar a possibilidade do uso da Modelagem 
Matemática, articulada aos fundamentos da Pedagogia Histórico Crítica, como uma alternativa 
metodológica no ensino das Grandezas e Medidas, especificamente das unidades de massa, na 
sala de apoio à aprendizagem. Como fundamentação teórica para a construção desse trabalho, 
apoiamo-nos nos estudos teóricos de Bienbengut e Hein (2013), Burak (2010), Barbosa (2011), 
Gasparin (2008), Saviani (1980), Biscossini (2011). Em relação à metodologia o trabalho assume 
o caráter de unidade didática, a qual tem como objetivo proporcionar ao educando atividades de 
aprofundamento sobre o conteúdo a ser estudado. O trabalho será desenvolvido no Colégio 
Estadual Marechal Arthur da Costa e Silva - EFMP, no município de Planaltina do Paraná, durante 
o primeiro semestre de 2017. Os sujeitos atendidos serão alunos da sala de apoio à 
aprendizagem. Em termos de resultados, esse trabalho assumirá o compromisso de utilizar uma 
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metodologia diferenciada apoiada em fundamentos teóricos como uma ferramenta eficaz, com o 
objetivo de proporcionar uma aproximação dos conteúdos com a realidade dos educandos, dando 
significado a conceitos, contribuindo assim para a aprendizagem, minimizando a dificuldade na 
aprendizagem dos conteúdos das grandezas e medidas, mais especificamente as unidades de 
massa. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARCOS PAULO SABIÃO 
Orientador: Regina Luzía Corio de Buriasco - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS POLIEDROS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA REALÍSTICA 
Tema: Tendências em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Resolução de Problemas, Tarefas de Investigação, 
Poliedros, 
Resumo: Este artigo apresenta o relato do desenvolvimento de uma proposta de trabalho que 
envolveu o estudo de Poliedros na disciplina de Matemática do 2º. ano do Ensino Médio de uma 
escola estadual situada no Norte do Paraná. A utilização de procedimentos metodológicos da 
Resolução de Problemas possibilitou, por meio de uma ação investigativa, que cada estudante 
retomasse as próprias resoluções como estratégia para a recuperação de estudos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARCOS PAULO SABIÃO 
Orientador: Regina Luzía Corio de Buriasco - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS POLIEDROS NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA REALÍSTICA 
Tema: Tendências Metodológicas na Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Resolução de Problemas, Poliedros 
Resumo: Apresenta uma proposta de Intervenção Pedagógica a respeito de Poliedros, pautado 
na metodologia da Resolução de Problemas na perspectiva da Educação Matemática Realística - 
RME, de modo a fundamentar uma proposta de prática docente que ofereça aos estudantes a 
oportunidade de elaborar conhecimentos matemáticos por meio da reinvenção-guiada. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO: A HISTÓRIA DOS 
NÚMEROS 
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Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: História da Matemática, História dos Números, Sistemas de Numeração, 
Resumo: Este artigo apresenta o relato de implementação de atividades, com resultados e 
discussões sobre a história da matemática como um recurso pedagógico, com ênfase no 
desenvolvimento dos conceitos de contagem, números e de sistemas de numeração. Com o 
intuito de despertar em nossos educandos uma motivação, interesse e curiosidade por meio de 
atividades relacionadas com o seu cotidiano e sua história de vida, o trabalho foi implementado 
em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental. O objetivo foi buscar uma ampliação do 
conceito de números e de características dos sistemas de numeração por meio de informações 
vindas da história da matemática com a tentativa de relacionar a desenvolvimento desses 
conceitos aos seus contextos sociais e históricos. Mediante as situações oportunizadas, os alunos 
apresentaram motivação, empenho, e curiosidade em ler e pesquisar fatos históricos 
matemáticos, como também os relaciona-los à sua vida cotidiana. As atividades proporcionaram o 
aprofundamento no conhecimento histórico matemático e, por conseguinte, um aprendizado 
matemático contextualizado; além de uma maior interação entre comunidade escolar e familiar 
envolvidas na historicidade apresentada pelos próprios alunos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA APARECIDA DA SILVA 
Orientador: Lucieli Maria Trivizoli da Silva - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A História da Matemática como recurso pedagógico: a história dos números 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Matemática, História, Números, Sistemas de Numeração, 
Resumo: A presente Unidade Didática se propõe a apresentar uma série de atividades que 
abordem conceitos relacionados aos números e aos sistemas de numeração por meio da história 
da matemática. Por meio dessa estratégia, espera-se reconhecer e compreender as 
características de alguns sistemas de numeração existentes no percurso da humanidade. A 
invenção dos algarismos é fundamentada em uma longa história de várias civilizações, é baseada 
nas necessidades específicas dos povos. Nesta Unidade, serão trabalhadas atividades 
envolvendo os sistemas de numeração maia, egípcio, romano e indo-arábico. Espera-se que a 
história da matemática seja um caminho para que os alunos construam seu conhecimento com 
mais significado e que possam fazer relações às suas realidades. 
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Título: Resolução de Problemas - Uma Proposta Metodológica para o Ensino e Aprendizagem de 
Matemática no 6º Ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: resolução de Problemas, leitura, interpretação, ensino e aprendizagem, 
Resumo: Este artigo tem por finalidade relatar uma experiência desenvolvida por meio da 
metodologia da resolução de Problemas, com alunos do sexto ano do ensino fundamental, no 
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município de São José dos Pinhais - Paraná. A resolução de Problemas foi utilizada como 
instrumento para despertar a criatividade, a curiosidade, o espírito investigativo no educando e 
contribuiu de forma positiva em diferentes aspectos, propiciando um ambiente onde o aluno pôde 
se expressar oralmente, por meio da escrita, através de leitura e interpretação de textos 
matemáticos. Para a concretização desses objetivos foi utilizada uma unidade didático 
pedagógica com 7 atividades envolvendo situações problemas diversificadas de livros 
paradidáticos, relacionadas com a realidade dos educandos, possibilitando o trabalho em 
pequenos grupos, que criaram estratégias próprias para encontrar as possíveis soluções em 
trabalho colaborativo. O professor atuou como mediador do processo de ensino e aprendizagem, 
incentivando e motivando o envolvimento dos educandos nas atividades propostas. No 
desenvolvimento do projeto foi possível observar uma melhor compreensão dos conteúdos 
matemáticos. 
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Título: Resolução de Problemas - Uma Proposta Metodológica para o Ensino e Aprendizagem de 
Matemática no 6º Ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Leitura, Interpretação, Ensino e Aprendizagem de 
Matemática 
Resumo: Este trabalho propõe a Metodologia da Resolução de Problemas como um instrumento 
para despertar a criatividade, a curiosidade e o espírito investigativo no educando. A pesquisa 
desencadeou-se devido à grande dificuldade de leitura, interpretação e resolução de situações 
problemas que detectamos ao longo de nossa experiência com alunos dos sextos anos do Ensino 
Fundamental no município de São José dos Pinhais - PR. Acreditamos que a proposta possa 
contribuir de forma positiva, em diferentes aspectos para o ensino e aprendizagem de 
matemática, propiciando um ambiente onde o educando possa se expressar oralmente e por meio 
da escrita, através de leituras de textos matemáticos; resolução de situações problemas 
diversificadas relacionadas a sua realidade. A partir da aplicação de um exercício de 
reconhecimento, este projeto propõe situações problemas de livros paradidáticos para que os 
alunos possam trabalhar em pequenos grupos e criar estratégias próprias para encontrarem as 
possíveis soluções, num trabalho colaborativo em que o professor será o mediador do processo 
de ensino e aprendizagem. Posteriormente, esses mesmos problemas serão utilizados na 
composição e complementação de uma problemática, além de possibilitar aos alunos que 
formulem e resolvam seus próprios problemas. A avaliação assistida se dará no desenvolvimento 
das atividades, através da participação, observação e registro do desenvolvimento das mesmas, 
propostas ao educandos. 
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Título: Desenvolvendo metodologias alternativas para o ensino da tabuada 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Jogos Matemáticos com uso de 
tecnologias 
Palavras-chave: Operações fundamentais da matemática, Tabuada, Jogos matemáticos, Material 
lúdico, Ensino-aprendizagem, 
Resumo: O presente trabalho trata de um estudo sobre o ensino-aprendizagem das operações 
fundamentais da Matemática com alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nesse estudo, 
constatou-se que 42% dos alunos observados não apresentavam domínio e nem clareza em 
relação às operações fundamentais da referida disciplina, o que tornou evidente a fragilidade e 
ineficiência da metodologia atualmente utilizada. Com o intuito de propor alternativas 
metodológicas para os docentes e, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades de aprendizado 
para os alunos, optou-se pelo desenvolvimento de uma metodologia baseada no uso de jogos 
pedagógicos com caráter matemático, mais precisamente, na tabuada. Para tanto, literaturas 
relacionadas ao ensino desta nas séries fundamentais fundamentaram o estudo e este foi 
conduzido em formato de intervenção pedagógica. Os resultados obtidos indicaram uma 
progressão no nível de acertos na resolução de problemas envolvendo a multiplicação e a divisão 
e de forma similar, com o uso da soma e subtração nas dinâmicas utilizadas. Esses resultados e 
outras considerações são apresentados ao final do trabalho. 
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Título: Desenvolvendo metodologias alternativas para o ensino da tabuada 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Tabuada, Jogos matemáticos, Tecnologias, Memorização, Aprendizagem, 
Resumo: A tabuada habitualmente é abordada como memorização de uma sequência numérica, 
sem conexão com o cotidiano. Assim, este tema surgiu a partir da realidade escolar observando a 
grande dificuldade que os alunos apresentam em construir, sistematizar e abstrair tal conteúdo, 
com intuito de permitir uma aprendizagem significativa da mesma e todos os conceitos 
intrínsecos. Portanto, este projeto usará como recurso metodológico o jogo, seja manual ou 
eletrônico. O mesmo partirá de situações lúdicas, sem deixar de lado o conteúdo curricular 
matemático e terá como objetivo principal, desenvolver nos alunos o interesse e o prazer pelo 
aprendizado da tabuada, como expectativa de alcançar grandes êxitos durante o seu processo 
escolar e para sua vida. 
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Título: A Arte da Geometria 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Geometria, Arte 
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Resumo: O presente artigo se refere à intervenção pedagógica do Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) onde relato e verifico que o estudo da Geometria é fundamental e importante 
para os alunos, o fraco desempenho torna-se um problema encontrado há algum tempo, alguns 
autores levantam a seguinte questão: um currículo ultrapassado ou a geometria ensinada pelos 
professores é influenciado pela geometria que eles aprenderam, pois para alguns educadores a 
geometria trabalhada na escola é apenas o estudo de segmento de reta, ângulos, congruência e 
algumas figuras retangulares. Essa disciplina fica fácil quando olhamos com os olhos de artistas, 
pois muitos fizeram e fazem uso da Matemática em suas  obras artísticas , essa Matemática que 
não é uma mecanização de conceitos, e sim um dispositivo utilizado no mundo da arte. Arte e 
Matemática, essas duas disciplinas têm uma forte ligação e quando trabalhadas juntas tornam-se 
um potencial na aprendizagem do ensino da Geometria na Matemática. Com as formas 
geométricas, Segundo Martinho (1996, p. 42), a  Arte e a Ciência caminharam juntas durante 
muitos séculos, não sendo difícil reconhecer que comportam um fator comum essencial: a 
criatividade como motor gerador de formas e ideias . O mundo matemático e o mundo da arte 
estão intrinsecamente relacionados. Escher (1994 [1959], p. 6) inteligentemente descobriu esta 
relação metafísica. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A ARTE DA GEOMETRIA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Geometria, Arte 
Resumo: Sabemos que o estudo da Geometria é fundamental e importante para os alunos, o 
fraco desempenho torna-se um problema encontrado há algum tempo, alguns autores levantam a 
seguinte questão: um currículo ultrapassado ou a geometria ensinada pelos professores é 
influenciada pela geometria que eles aprenderam, pois para alguns educadores a geometria 
trabalhada na escola é apenas o estudo de segmento reta, ângulos, congruência e algumas 
figuras retangulares. Essa disciplina fica fácil quando olhamos com os olhos de artistas, pois 
muitos fizeram e fazem uso da Matemática em suas  obras artísticas , essa Matemática que não é 
uma mecanização de conceitos, e sim um dispositivo utilizado no mundo da arte. Arte e 
Matemática, essas duas disciplinas têm uma forte ligação e quando trabalhadas juntas tornam-se 
um potencial na aprendizagem do ensino da Geometria na Matemática. Com as formas 
geométricas, Segundo Martinho (1996, p. 42), a  Arte e a Ciência caminharam juntas durante 
muitos séculos, não sendo difícil reconhecer que comportam um fator comum essencial: a 
criatividade como motor gerador de formas e ideias . O mundo matemático e o mundo da arte 
estão intrinsecamente relacionados. Escher (1994 [1959], p. 6) inteligentemente descobriu esta 
relação metafísica. 
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Título: O Enigmático Número Irracional 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e na Escola 
Palavras-chave: Número Irracional, Geometria, História da Matemática, Aprendizagem 
significativa 
Resumo: O presente artigo teve como objetivo proporcionar estratégicas metodológicas para o 
ensino de matemática no que se refere à aprendizagem dos números irracionais, a fim de 
viabilizar uma melhor compreensão do seu significado. A pesquisa foi realizada do Colégio 
Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas e contou com a participação dos alunos do Ensino 
Fundamental II do oitavo ano. O estudo contemplou investigações metodológicas por meio da 
Educação Matemática e da História da Matemática. As estratégias de ensino sugeridas e 
propostas durante o processo de desenvolvimento ofereceram oportunidade de visualizar e 
compreender o que é um número irracional. Com o auxílio do software Pixton, os alunos puderam 
escrever a história desses números. Sob um ponto de vista mais concreto, fizeram a localização 
dos números irracionais na reta numérica, usaram a escala cuisenaire para medir a diagonal do 
quadrado e confeccionaram o varal numérico. Desta forma, os alunos puderam ter uma ideia da  
quantidade  (infinidade) de números irracionais. Por outro lado, mais abstrato, trabalharam as 
demonstrações e argumentos para a construção desses números. Como resultado pôde-se 
constatar que as estratégias metodológicas para o ensino e aprendizagem dos números 
irracionais favoreceram a aprendizagem significativa, contribuindo para a construção do 
conhecimento escolar. 
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Título: O Enigmático Número Irracional 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Matemática, Números Irracionais, aprendizagem, História da Matemática 
Resumo: O objetivo desta produção é propor o uso de uma metodologia diferenciada para o 
ensino e aprendizagem do conteúdo Números Irracionais. Tal tema é bastante abstrato e pouco 
compreendido pela maioria dos alunos, por isso nossa escolha. Este projeto será aplicado para os 
alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas. A 
metodologia está baseada em vídeos, para fazer um resgate do contexto histórico do conceito de 
número e para que percebam a necessidade dos números irracionais na matemática. Além disso, 
usaremos softwares, como por exemplo, o Pixton e o Geogebra, para construção de conceitos. 
Também usaremos material concreto, como a escala cuisenaire, régua e dados, para materializar 
as principais ideias que envolvem o conceito de número irracional, bem como para que se 
perceba a  quantidade  destes números, comparada com a quantidade dos racionais. Com esta 
produção pretende-se que os alunos tenham uma aprendizagem mais significativa e efetiva do 
conceito e da importância dos números irracionais. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: CONTRIBUIÇÃO DOS REGISTROS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS PARA A 
APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS INTEIROS DENTRO DE UM CONTEXTO DE JOGOS 
MATEMÁTICOS 
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Números Inteiros, Jogos Matemáticos, Registro, Aprendizagem, 
Resumo: Este artigo, é fruto do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE - e teve como 
objetivo analisar como os registros produzidos pelos alunos para resolver os problemas 
desencadeados em situação de jogo, contribuíram para o seu aprendizado matemático, 
envolvendo o conjunto dos números inteiros. A pesquisa foi pautada em uma abordagem 
qualitativa, dentro da linha de estudo Tendências Metodológicas de Educação Matemática. Os 
instrumentos de coleta de dados, se embasaram principalmente na observação direta do 
professor, diário do professor e produções escritas pelos alunos. Para a análise de dados foram 
selecionados três alunos, que foram acompanhados de uma forma mais criteriosa em relação à 
sua atuação dentro desse contexto, envolvendo jogos matemáticos. Constatamos que, ao final da 
aplicação desse projeto, os alunos citados adquiram mais segurança em relação ao seu 
aprendizado matemático, o que ficou evidenciado na sua atuação em situação de jogo, nas 
estratégias elaboradas para resolver os problemas propostos pelo professor, além, das suas 
considerações, questionamentos e análises apresentadas nas discussões coletivas. Os 
resultados dessa pesquisa enfatizam a importância de inserir os alunos em um contexto onde 
possam ser produtores do seu próprio conhecimento e, assim, estarem aptos para fazerem 
generalizações visando a transferência do conhecimento produzido para novos contextos 
escolares ou extraescolares. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONTRIBUIÇÃO DOS REGISTROS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS PARA A 
APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS INTEIROS DENTRO DE UM CONTEXTO DE JOGOS 
MATEMÁTICOS 
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Números Inteiros, Jogos Matemáticos, Registro, Aprendizagem, 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a contribuição dos registros produzidos 
pelos alunos para o seu aprendizado, dentro de um contexto de jogos matemáticos envolvendo 
números inteiros. O projeto será desenvolvido em uma turma de 7o ano do Ensino Fundamental 
da Rede Estadual de Ensino do Paraná. A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, sendo que 
os instrumentos de coleta de dados se embasarão principalmente na observação direta do 
professor, diário do professor e produções escritas dos alunos. Para dar conta do objetivo, serão 
analisados os registros produzidos pelos alunos referente às estratégias elaboradas e cálculos 
efetuados para resolver os problemas desencadeados durante a situação de jogo. Espera-se que 
a análise dos dados coletados durante a implementação do projeto possa fornecer subsídios para 
que o professor pesquisador possa compreender o processo de aprendizagem dos alunos em 
relação à construção do seu pensamento a partir dos seus registros durante a realização das 
atividades e propor encaminhamentos pedagógicos em conjunto com a turma, visando o seu 
desenvolvimento cognitivo.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BARRADAS 
Orientador: Túlio Oliveira de Carvalho - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: EDUCAÇÃO FINANCEIRA:UMA NECESSIDADE PARA OS JOVENS CONSUMIDORES 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Educação Financeira, Matemática Financeira, Orçamento, Planejamento, 
Consumismo e Resolução de Problemas, 
Resumo: Este artigo apresenta resultados do projeto  Educação Financeira: Uma necessidade 
para os jovens consumidores  desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE. Discorre da aplicação de várias atividades referentes ao tema, contidas no material didático 
denominado Unidade Didática, preparado para ser trabalhado com os alunos do 3º ano A do 
Ensino Médio do período matutino do Colégio Estadual Arthur de Azevedo - EFMPN, na cidade de 
São João do Ivaí - PR. O mesmo teve o intuito de promover conhecimentos em Educação 
Financeira, Consumismo e Resolução de Problemas, visando uma metodologia diferenciada para 
o ensino da Matemática Financeira, numa forma contextualizada, relacionando ao cotidiano dos 
alunos. Durante a implementação do projeto foi destacada a importância da construção do 
planejamento e orçamento doméstico, como forma de manter o equilíbrio nas contas familiares e 
constituída de atividades contextualizadas e enfatizada em matemática financeira. O projeto 
constituiu-se de palestra, vídeos, pesquisas e textos, com a intenção de despertar nos jovens o 
interesse pelo assunto. A implementação obteve resultados positivos e significativos para a 
aprendizagem dos alunos, considerando o interesse à organização das finanças pessoais e 
familiares e, realização das tarefas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BARRADAS 
Orientador: Túlio Oliveira de Carvalho - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Educação Financeira: uma necessidade para os jovens consumidores 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, Matemática Financeira, Consumismo, 
Resumo: Esta Unidade Didática será aplicada a alunos do Ensino Médio, visando propiciar o 
desenvolvimento reflexivo sobre o consumismo, na Educação Financeira. A intenção é que os 
alunos sejam capazes de transformar sua realidade, tornando-os cidadãos conscientes e ativos, 
que saibam cuidar com responsabilidade do seu dinheiro. As tarefas aqui apresentadas têm a 
intenção de que os alunos compreendam os conceitos da Educação Financeira, a partir dos 
conteúdos da Matemática Financeira baseadas em situações concretas e contextualizadas, 
estabelecendo uma articulação entre teoria e prática, com o fim de saber utilizá-los para além dos 
dias escolares. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 
Orientador: Talita Secorun dos Santos - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
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Etapa: Artigo 
 
Título: A CONSTRUÇÃO DE UMA BOLA DE FUTEBOL E O ENSINO DA GEOMETRIA 
EUCLIDIANA: uma experiência no 9º ano do ensino fundamental 
Tema: Tendências metodológicas de Educação matemática 
Palavras-chave: Planificação, Geometria, Bola, Desenvolvimento, Aprendizagem, 
Resumo: Resumo: Este trabalho refere-se a um projeto aplicado em parceria com o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE e a Secretaria de Estado da Educação do Paraná - SEED 
para uma turma do 9º Ano, do período matutino, do Colégio Estadual Carlos Gomes de Ubiratã-
PR. A experiência teve como objetivo, desenvolver metodologias práticas para despertar o 
interesse dos alunos para o aprendizado da Geometria Euclidiana a partir dos sólidos 
geométricos, harmonizando as figuras presentes para a construção de uma bola de futebol. Foi 
analisado o conhecimento prévio dos alunos para possibilitar a compreensão teórica e também 
estabelecer relações na prática. A importância deste trabalho está na relevância do tema para a 
disciplina de matemática, tendo em vista que enfatiza as Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica (DCE), bem como as propostas inseridas para a formação do aluno como sujeito para uma 
vida criativa e reflexiva sobre suas ações. A metodologia aplicada procedeu de revisão de 
literatura com fundamentos teóricos em autores como Pavanello (1989), Fonseca (2008) e 
Lorenzato (1995). Os resultados evidenciaram que a Geometria tem um papel fundamental para a 
leitura do mundo, e a experiência com a turma, foi significativa e enriquecedora, conduzindo a 
resultados positivos e satisfatórios. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 
Orientador: Talita Secorun dos Santos - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A construção de uma bola de futebol e o ensino da Geometria Euclidiana: relato de uma 
experiência no 9º Ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Ensino Aprendizagem, Educação Matemática, Sólidos Geométricos, 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo, desenvolver metodologias com atividades que 
visam proporcionar interesse para o aprendizado dos Sólidos Geométricos e da Geometria Plana, 
com destaque às presentes na construção de uma bola de futebol, com alunos do Ensino 
Fundamental Séries Finais da Rede Estadual do Paraná. De que forma o educador de 
matemática poderá inserir metodologias capazes de despertar o interesse pela Geometria e 
desenvolver condições para ampliar o conhecimento sobre os sólidos geométricos e contribuir 
com a aprendizagem escolar, bem como na formação do sujeito? Para isso desenvolvemos um 
projeto que será aplicado para a turma de 9º Ano, para que o aluno possa relacionar seus 
conhecimentos com os conteúdos sistematizados, identificando suas vivencias práticas, 
observando a aplicação da Geometria, para assim, reconhecer sua importância. Para a 
construção dos dados da pesquisa, utilizaremos narrativas escritas pelos alunos participantes e o 
diário de campo da pesquisadora. Para a construção dos dados da pesquisa, utilizaremos 
narrativas escritas pelos alunos participantes e o diário de campo da pesquisadora. Esperamos 
que o avanço no ensino e no interesse dos alunos para a Geometria, possa desenvolver 
condições para sua formação como sujeito, já que a metodologia utilizada, é capaz de despertar 
um pouco mais de curiosidade por esse conteúdo. Este trabalho pode ser aplicado em todas as 
turmas do ensino fundamental, pois sugere indicadores relevantes na aprendizagem da 
Geometria de forma significativa.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA DE FÁTIMA IZABEL NETTO MACHINESKI 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: APRENDIZAGEM DOS NÚMEROS INTEIROS NEGATIVOS SOB DUAS PRÁTICAS 
METODOLÓGICAS: modelo tradicional de ensino frontal e jogos matemáticos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Modelo tradicional de ensino frontal, Números Negativos, 
Educação Básica, 
Resumo: Este artigo objetiva mostrar um comparativo entre o modo Tradicional de Ensino Frontal 
e os Jogos Matemáticos no ensino dos Números Inteiros Negativos em duas turmas de 7º anos 
do Ensino Fundamental, de um colégio público da cidade de Foz do Iguaçu-Pr. Este estudo 
aconteceu por meio da aplicação de um projeto de intervenção pedagógica, em que foram 
desenvolvidas algumas ações, tais como: apresentação do projeto ao conselho escolar; 
construção de um caderno pedagógico; implementação do projeto em duas turmas do 7º anos; 
apresentação da proposta ao grupo de trabalho em rede (GTR). Com isso, averiguou-se que a 
utilização de Jogos matemáticos como prática metodológica no ensino dos números negativos e 
suas operações de adição e subtração tornou-se mais significativa à aprendizagem dos alunos do 
que o modelo tradicional de ensino frontal. A turma que teve a abordagem dos Jogos se mostrou 
mais participativa e reflexiva no decorrer das atividades referentes aos conceitos explorados. 
Espera-se que os resultados deste trabalho sirvam de referências aos professores da educação 
básica, estimulando-os a procurar práticas de ensino diferenciadas que favoreçam a busca de 
uma boa qualidade de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA DE FÁTIMA IZABEL NETTO MACHINESKI 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aprendizagem dos Números Inteiros Negativos sob duas práticas metodológicas: Jogos 
Matemáticos e Tradicional de Ensino Frontal 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos matemáticos, Ensino, Números Inteiros Negativos 
Resumo: Este projeto tem por objetivo fazer um comparativo entre as práticas metodológicas 
Tradicional de Ensino Frontal e Jogos Matemáticos aplicadas em duas turmas de 7º anos do 
Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva, em Foz do Iguaçu-PR. Dessa 
forma, pretende-se observar e verificar alguns aspectos que podem desempenhar na melhoria do 
ensino e da aprendizagem dos números inteiros negativos, bem como na compreensão das 
operações 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA GIRLEI DE OLIVEIRA COMO 
Orientador: Sandra Regina D Antônio Verrengia - IES: UEM 
 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unioeste_mariadefatimaizabelnettomachineski.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unioeste_mariadefatimaizabelnettomachineski.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unioeste_mariadefatimaizabelnettomachineski.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unioeste_mariadefatimaizabelnettomachineski.pdf


Etapa: Artigo 
 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA DO 9º ANO: UMA 
LEITURA CRÍTICA A RESPEITO DOS DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Estatística, Resolução de Problemas, Matemática Crítica, 
Resumo: Este artigo apresenta o relato de uma experiência de ensino desenvolvida na Escola 
Estadual Irmã Maria Antônia, localizada no município de Sarandi, PR, com uma turma de 9º ano 
do Ensino Fundamental. O objetivo dessa proposta foi levar os discentes a compreender os 
conteúdos curriculares matemáticos vinculados à Estatística a partir da estratégia metodológica 
de Resolução de Problemas caracterizada por Pozo e Echeverría (1998) e Dante (2009). 
Mediante as situações-problema, os discentes foram incentivados a ler, interpretar e analisar 
criticamente as informações e dados presentes em tabelas, gráficos e textos informativos, com 
vistas à construção e ao aprofundamento de conceitos básicos relacionados à temática em 
questão. A proposta contribuiu de forma positiva não só para a aprendizagem dos conceitos 
vinculados à Estatística, como também abriu espaço para discussões entre docentes, discentes e 
comunidade escolar a respeito do uso das redes sociais. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA GIRLEI DE OLIVEIRA COMO 
Orientador: Sandra Regina D Antônio Verrengia - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA DO 9º ANO: UMA 
LEITURA CRÍTICA A RESPEITO DOS DADOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática Crítica, Estatística, Resolução de Problemas 
Resumo: Este Plano de Desenvolvimento Educacional apresenta uma proposta de intervenção 
pedagógica a ser desenvolvida com alunos do 9º, tendo como objetivo utilizar a metodologia de 
resolução de problemas como instrumento para a concretização de conceitos relacionados à 
Estatística, por meio da leitura, interpretação e análise crítica de informações e dados presentes 
em tabelas, gráficos e textos informativos. A escolha dessa metodologia deve-se ao fato de que 
possibilita a reflexão, bem como a participação ativa dos educandos que, a partir das atividades 
propostas, serão estimulados a pensar a respeito da realidade que os cercam. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA TREVISAN 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA DE ENSINO PARA O 
CONTEÚDO DE GEOMETRIA PLANA NO CONTEXTO ESCOLAR 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Resolução de problemas, Aprendizagem 
Resumo: Esse artigo é resultado da pesquisa desenvolvida no Programa de Desenvolvimento 
Educacional- PDE. As ações foram implementadas junto aos alunos do 8º ano, ensino 
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fundamental II, e tiveram como objetivo investigar de que forma a resolução de problemas pode 
contribuir com o aprendizado dos conteúdos e os conceitos geométricos de maneira palpável. 
Para a realização das atividades, os alunos participaram de atividades concretas, onde puderam 
construir seus conhecimentos em relação aos conteúdos geométricos estudados. Após estudos 
realizados, constatou-se ser de fato a resolução de problemas é uma estratégia e metodologia de 
ensino eficaz ao se trabalhar com a geometria. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA HELENA DE OLIVEIRA TREVISAN 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino para o Conteúdo de Geometria 
Plana no Contexto Escolar 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Aprendizagem Significativa, Metodologia, Geometria 
Plana, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica é um recurso pedagógico que servirá de subsídio 
para a implantação do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola. Os encaminhamentos 
metodológicos, bem como, as sugestões de atividades são propostas alternativas para a 
superação dos problemas elencados no projeto. Com o objetivo de amenizar os problemas 
relacionados ao processo de ensino-aprendizagem, esta unidade didático contempla ações e 
estratégias na abordagem da resolução de problemas que permite explorar o raciocínio e a 
criatividade dos alunos da rede pública da educação básica do Estado do Paraná. Por meio da 
metodologia Resolução de Problemas almeja a superação e compreensão de conceitos da 
geometria plana; conteúdos relevantes e aplicáveis no cotidiano. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA JANETH ROMAN 
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso da matemática financeira na gestão do orçamento familiar 
Tema: Tendências metodológicas em educação 
Palavras-chave: Educação financeira, Orçamento familiar, Finanças pessoais, Planejamento 
orçamentário 
Resumo: A mídia oferece várias especialidades na comunicação social e, por meio da 
publicidade exerce grande influência na vida das pessoas. Como consequência a inadimplência 
vem se manifestando com maior ênfase, pela grande facilidade de créditos e o pouco domínio das 
informações oferecidas com relação aos juros cobrados sobre vantagens momentâneas. 
Preocupa-se muito em adquirir o produto, sem realizar cálculos do valor final de uma compra em 
longo prazo, e de empréstimos adquiridos por meio das instituições financeiras. O trabalho 
realizado promoveu orientações sobre a importância do planejamento do consumo para a garantia 
da organização do orçamento familiar, viabilizando-se o desenvolvimento da consciência sobre 
endividamento pessoal. Os alunos vivenciaram experiências de análises de situações de 
consumo, com informações atuais do cotidiano, despertando-se para o reconhecimento das 
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consequências do dinheiro mal administrado, conscientizando-se para a valorização da 
aprendizagem da matemática para a vida. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA JANETH ROMAN 
Orientador: MARGARETE APARECIDA DOS SANTOS - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA NA GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, Orçamento Familiar, Finanças Pessoais, Planejamento 
orçamentário, 
Resumo: Numa sociedade onde as ofertas de produtos pela concorrência, se tornam cada vez 
mais atrativas aos olhos do consumidor, a inadimplência vem se manifestando com maior ênfase, 
devido a grande facilidade de créditos e a pouca informação com relação aos juros cobrados 
sobre essa vantagem momentânea. Observa-se nas atitudes da população que a formação tem 
sido insuficiente com relação à administração do dinheiro. A proposta de trabalho visa orientar os 
discentes sobre a importância do planejamento do consumo, bem como formas de se organizar o 
orçamento familiar possibilitando uma formação para se colocar em prática ao longo de suas 
vidas, influenciando positivamente no ambiente familiar. O Objetivo da aplicação do tema é 
preparar o indivíduo para conviver ativamente numa sociedade onde há tanta preparação para os 
fornecedores que, com tanta facilidade colocam os consumidores desinformados num quadro 
grave de endividamento pessoal. Pretende-se expor os alunos a situações de análise de 
condições atuais do cotidiano onde as ofertas de produtos e as possibilidades de créditos estão 
em alta, para que compreendam pela prática como lidar com tais situações. As atividades serão 
desenvolvidas no 9º ano, do Colégio Estadual Professor Leandro Manoel da Costa, EF e M, no 
município de Piraí do Sul -PR. Espera-se expandir a capacidade de análise financeira, visando à 
percepção das vantagens da consciência na hora da compra, influenciando positivamente as 
atitudes a serem tomadas pelas famílias, promovendo a valorização da aprendizagem da 
matemática para a vida. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA LÚCIA SZCZEPANSKI ALBACH 
Orientador: Magna Natália Marin Pires - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA TRAJETÓRIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DAS MEDIDAS 
AGRÁRIAS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: medidas agrárias, área, Etnomatemática, Trajetória Hipotética de Aprendizagem 
Resumo: O cotidiano dos sujeitos do campo é repleto de saberes matemáticos, a superação de 
dificuldades levou as pessoas a criarem estratégias para medir e calcular usando instrumentos e 
unidades diferenciados, transmitidos por gerações no ambiente familiar, de trabalho e nas 
escolas, esses saberes se relacionam com as unidades padronizadas. Considerando essa 
realidade, nesse trabalho são relatadas experiências desenvolvidas com alunos do sexto ano do 
Ensino Fundamental de uma escola do campo, relacionando os conhecimentos dos agricultores 
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locais com conteúdos matemáticos. As tarefas trabalhadas com os alunos partem de experiências 
que consideram a necessidade de medir e a padronização das unidades, associados com o 
método usado para medir distâncias e calcular áreas, utilizados pela comunidade local. A 
integração com a comunidade, por meio da participação efetiva de pessoas que conhecem e 
utilizam esse método, proporcionou aos alunos a percepção da importância dos conhecimentos 
matemáticos nas práticas cotidianas, utilizados por pessoas simples no intuito de resolver 
problemas, desmistificando esta disciplina. Alinhando teoria e realidade foi possível fazer da 
escola um ambiente significativo de construção de conhecimentos para a vida cotidiana. 
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Professor PDE: MARIA LÚCIA SZCZEPANSKI ALBACH 
Orientador: Magna Natália Marin Pires - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: UMA TRAJETÓRIA HIPOTÉTICA DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DAS MEDIDAS 
AGRÁRIAS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: : medidas agrárias, área, Etnomatemática, Trajetória Hipotética de 
Aprendizagem 
Resumo: A educação do campo, no Brasil, é recente e desafia os professores a conhecerem as 
práticas utilizadas pelos sujeitos do campo e relacioná-las com os conteúdos. Na Matemática, 
aproveitar esse potencial de integração entre teoria e prática em sala de aula, pode enriquecer a 
prática pedagógica e possibilitar ao aluno ser sujeito da construção do conhecimento. Este projeto 
visa, através de uma Trajetória Hipotética de Aprendizagem, a integração da comunidade no 
espaço escolar, valorizando seus saberes em relação ao que seja medir, às medidas de 
comprimento e às medidas de área, bem como apresentar tarefas que permitam o aluno construir 
conceitos básicos relacionados à medida linear e de superfície. 
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Professor PDE: MARIA TEREZA COCCIA 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Necessidades Educacionais Especiais: A indicação/Identificação de Altas 
Habilidades/Superdotação no Contexto da Diversidade Escolar 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação, capacitação, identificação, atendimento, 
Resumo: Esse trabalho tem a finalidade de discutir com os professores a identificação de 
características de altas habilidades/superdotação (AH/SD) dos alunos do Colégio Estadual Rui 
Barbosa - EFMP, bem como as formas mais adequadas de atendimento dos mesmos. Isso só 
será possível, através de espaço de aprendizagem com palestras e os grupos de estudos, 
realizados no contexto das escolas, que possibilitarão aos professores momentos de capacitação 
e principalmente de reflexão, tratando especificamente da identificação e do reconhecimento das 
necessidades de estudantes com AH/SD, tendo por objetivo aproximar as discussões referentes à 
temática em destaque. Para tanto, o olhar frente ao processo de inclusão requer do profissional 
da educação a construção de uma percepção multirreferencial. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MARIA TEREZA COCCIA 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Papel do Professor na Identificação e Atendimento ao Aluno Com Altas 
Habilidades/Superdotação:_x000B_Uma Discussão Pertinente 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação, capacitação, identificação e atendimento 
Resumo: Este trabalho tem a finalidade de discutir com os professores de sala regular, de sala de 
recursos, equipe pedagógica e equipe diretiva, a identificação de características de altas 
habilidades/superdotação (AH/SD) dos alunos do Colégio Estadual Rui Barbosa - EFMP, bem 
como as formas mais adequadas de atendimento dos mesmos. Isso só será possível por meio de 
espaços de aprendizagem com palestras e grupos de estudos, realizados no contexto das 
escolas, que possibilitarão aos professores momentos de capacitação e principalmente de 
reflexão, tratando especificamente da identificação e do reconhecimento das necessidades de 
estudantes com AH/SD, tendo por objetivo aproximar as discussões referentes à temática em 
destaque. Para tanto, o olhar frente ao processo de inclusão requer do profissional da educação a 
construção de uma percepção multirreferencial. 
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Orientador: CAMILA DUARTE DE ARAUJO - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A ABORDAGEM DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA NAS AULAS DE 
MATEMÁTICA: MATEMÁTICA E DIVERSIDADE 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: preconceito, cultura, estatística 
Resumo: O presente trabalho buscou apresentar uma proposta de ensino de matemática que 
atenda à necessidade de abordar a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na escola, 
conforme as Leis 10.639/03 e 11.645/08. Visto a relevância do tema e a dificuldade de sua 
abordagem na disciplina de Matemática, propõe-se trabalhar de forma integrada as culturas afro e 
indígena e o Conteúdo Estruturante  Tratamento da Informação , com o enfoque em Estatística, 
sendo esta a base para o desenvolvimento das atividades. Tal proposta levou em conta o 
contexto de uma escola pública de Ensino Médio, situada no norte do Paraná, sendo 
desenvolvida no decorrer de 32 horas/aulas, com alunos do 3º ano. Assim, as atividades 
pedagógicas aplicadas tiveram por objetivo propiciar aos alunos a aprendizagem dos conceitos 
estatísticos e a análise das desigualdades sociais e raciais, contribuindo para que o educando 
pudesse construir uma identidade social positiva e possibilitando o conhecimento respeitoso das 
diferenças étnico-raciais. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Abordagem da História e da Cultura Afro-brasileira nas aulas de Matemática: 
Matemática e Diversidade 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: preconceito, cultura, estatística 
Resumo: O trabalho a ser desenvolvido visa apresentar uma proposta de ensino de matemática 
que possa atender à necessidade de abordar a história e cultura afro-brasileira, africana e 
indígena na escola, conforme as Leis 10.639/03 e 11.645/08. Visto a relevância do tema e a 
dificuldade de sua abordagem na disciplina de Matemática, propomos trabalhar de forma 
integrada a cultura afro e o Conteúdo Estruturante Tratamento da Informação, com o enfoque em 
Estatística, e esta, será a base para realização das atividades a serem desenvolvidas. O projeto 
tem por objetivo desenvolver práticas pedagógicas que possam propiciar aos alunos a 
aprendizagem dos conceitos estatísticos e a análise das desigualdades sociais e raciais, 
contribuindo para que o educando possa construir uma identidade social positiva em relação ao 
seu pertencimento, possibilitando conhecimento respeitoso das diferenças étnico-raciais. Este 
projeto poderá ser desenvolvido no Ensino Médio. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA E CIDADANIA: EM FOCO SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 
O ENSINO 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Básica, Modelagem Matemática, Educação para a cidadania, 
Resumo: A presente pesquisa teve por objetivo utilizar a Modelagem Matemática como estratégia 
metodológica para construir conhecimento matemático e noções de cidadania. Para tanto, 
realizou-se o desenvolvimento de atividades em que foi aplicada a Modelagem Matemática como 
metodologia de ensino para trabalhar conteúdos matemáticos com os alunos do 7º ano A e 7º ano 
B do Colégio Estadual Alberto de Carvalho - Ensino fundamental, médio e profissionalizante, 
situado no município de Prudentópolis, PR. Através das atividades realizadas, tendo como ponto 
de partida e mobilização a conta de luz, foi possível proporcionar aos alunos dar sentido e 
encontrar um significado para as ideias matemáticas de forma a estabelecer relações, demonstrar 
e analisar, bem como resolver e formular problemas de forma criativa, implicando em uma 
aprendizagem matemática mais significativa e cidadã. 
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Palavras-chave: Modelagem Matemática: Cidadania: Cotidiano, Alunos, 
Resumo: Nos dias atuais, em nossas salas de aula, vemos um grande desinteresse por parte dos 
alunos na aprendizagem em matemática, e isto consequentemente, vem refletindo um baixo 
desempenho. Os alunos tem dificuldade em compreender a matemática como um dos meios de 
entender o mundo que os cerca. Acreditam que a matemática escolar é desconectada da 
realidade, não conseguem perceber suas aplicações em seu dia a dia. A partir do momento que 
se relaciona o conteúdo matemático que foi trabalhado em sala de aula com o cotidiano dos 
alunos, espera-se que os mesmos reflitam sobre as respostas e situações propostas, realizem 
trabalhos em equipe, tenham uma maior percepção do conteúdo matemático, tornando-o mais 
significativo, favorecendo o seu aprendizado e contribuindo para a formação de cidadãos críticos 
e reflexivos. Diante disso, usa-se a Modelagem Matemática, uma tendência da educação 
matemática que se constitui em uma alternativa pedagógica que tem como objetivo principal, 
relacionar a matemática escolar com o cotidiano dos alunos para verificar se a sua utilização 
como ferramenta metodológica efetivamente desperta o interesse dos alunos pela matemática e 
melhora o desempenho escolar. Para tanto, serão planejadas atividades de Modelagem 
Matemática utilizando a conta de luz, como tema desencadeador com vistas à construção de 
modelos matemáticos. Palavras 
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Professor PDE: MARINÊS FERRIN 
Orientador: Pamela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Introdução do Pensamento Algébrico com alunos do 6º ano a partir de uma Trajetória de 
Ensino e Aprendizagem 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Pensamento Algébrico, Resolução de Problemas, Tarefas Investigativas, 
Trajetória de Ensino e Aprendizagem, 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo geral apresentar os resultados de uma intervenção 
pedagógica implementada junto a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II, buscando 
desenvolver o Pensamento Algébrico, utilizando a estratégia da Resolução de Problemas 
associada ao uso de Tarefas de Investigação. A produção-didático pedagógica foi desenvolvida 
em 32 horas, sendo aplicadas 10 tarefas, das quais serão destacadas neste artigo apenas três. A 
Resolução de Problemas associada ao uso de tarefas investigativas pode ser um caminho 
promissor para trabalhos diferenciados nas aulas de Matemática, visando uma aprendizagem 
mais significativa e desafiadora para os estudantes. Por meio desta implementação buscamos 
refletir sobre a valorização das diversas maneiras da representação do pensamento matemático 
seja por desenhos, símbolos, manipulação de objetos, esquemas, diagramas, tarefas que 
envolvam agrupar, classificar, ordenar, sem se preocupar com a apresentação formal da Álgebra 
e sim com a observação de regularidades, padrões e a compreensão de conceitos algébricos. Os 
resultados mostram que, de um modo geral, os alunos fizeram o reconhecimento das 
regularidades e desenvolveram estratégias sejam numéricas ou pictóricas para resolveram as 
tarefas propostas. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Introdução ao Pensamento Algébrico com alunos do 6º ano a partir de uma Trajetória de 
Ensino e Aprendizagem 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Pensamento Algébrico, Resolução de Problemas, Tarefas Investigativas, 
Trajetória de Ensino e Aprendizagem 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo associar a Resolução de Problemas às 
Tarefas Investigativas para apresentar uma proposta de intervenção a partir de uma Trajetória de 
Ensino e Aprendizagem visando a Introdução ao Pensamento Algébrico para alunos do 6º Ano do 
Ensino Fundamental. A Resolução de Problemas associada ao uso de tarefas investigativas pode 
ser um caminho promissor para trabalhos diferenciados nas aulas de Matemática, visando uma 
aprendizagem mais significativa e desafiadora para os estudantes. Por meio desta implementação 
buscamos refletir sobre a valorização das diversas maneiras da representação de uma ideia, 
pensamento matemático seja por desenho, símbolo, manipulação de objetos, esquemas, 
diagramas, tarefas que envolvam agrupar, classificar, ordenar, sem se preocupar com a 
apresentação formal da Álgebra e sim a observação de regularidades, padrões a compreensão 
dos conceitos algébricos. 
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Orientador: VÂNIA GRYCZAK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As Vantagens de Utilizar os Jogos no 6º Ano do Ensino Fundamental para o 
Desenvolvimento das Quatro Operações Fundamentais da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Números Naturais, Jogos, Aprendizagem Matemática, 
Resumo: Este artigo apresenta jogos como metodologia de ensino-aprendizagem e como a sua 
utilização pode contribuir para o desenvolvimento das quatro operações fundamentais da 
Matemática. Observou-se que ao iniciarem o 6º ano do Ensino Fundamental os alunos trazem 
certa defasagem na disciplina de matemática e, sendo assim, os educadores precisam buscar 
novas estratégias para ensinar, que possam compensar esses lapsos educacionais, possibilitando 
um maior envolvimento do aluno e consequentemente um maior aprendizado. Ao fazer uso dos 
jogos quer se destacar o aprimoramento do cálculo mental e o raciocínio lógico do educando e 
também proporcionar um ambiente descontraído de aprendizagem, onde há uma disputa 
saudável entre os participantes favorecendo a socialização, desmistificando o medo da 
matemática e aumentando sua autoestima. Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram 
utilizados quatro tipos de jogos, são eles: Batalha de Pi, Stop Matemático, Treinando as Quatro 
Operações Básicas e a Trilha do Resto. 
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Título: As Vantagens de Utilizar os Jogos no 6º Ano do Ensino Fundamental para o 
Desenvolvimento das Quatro Operações Fundamentais da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Números Naturais, Jogos, Aprendizagem 
Resumo: Essa produção didático-pedagógica pretende destacar a relevância de utilizar os jogos 
para o desenvolvimento das quatro operações fundamentais da Matemática de maneira lúdica; 
pois observou-se que ao iniciarem no 6º ano do Ensino Fundamental os alunos trazem uma certa 
defasagem na disciplina de matemática e, sendo assim, os educadores precisam buscar novas 
estratégias para ensinar, que possam compensar esses lapsos educacionais; possibilitando um 
maior envolvimento do aluno e consequentemente um maior aprendizado. Ao fazer uso dos jogos 
destaca-se o aprimoramento do cálculo mental e o raciocínio lógico do educando, também 
proporcionando um ambiente descontraído de aprendizagem, onde há uma disputa saudável 
entre os participantes favorecendo a socialização, desmistificando o medo da matemática e 
aumentando sua autoestima. Para este projeto serão usados quatro tipos de jogos, são eles: 
Batalha de Pi, Stop Matemática, Treinando as Quatro Operações Básicas e a Trilha do Resto. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: Resolução de Problemas: cálculos e interpretação envolvendo as quatro operações 
básicas 
Tema: Tendências Metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Aprendizagem, Raciocínio, Resolução, Interpretação, Cálculo, 
Resumo: Este artigo faz parte do conjunto de ações de formação continuada, desenvolvidas 
durante o Programa de Desenvolvimento Educacional PDE/2016, da Secretaria Estadual de 
Educação do estado do Paraná (SEED/PR), em parceria com a Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná. Esta pesquisa foi desenvolvida com objetivo de melhorar o desempenho dos alunos 
de sexto ano do ensino fundamental em relação à resolução de problemas, envolvendo as quatro 
operações fundamentais, a partir das dificuldades encontrada no processo de ensino e 
aprendizagem da matemática. A metodologia buscou a partir da resolução de problemas construir 
e solidificar o conhecimento dos educandos, considerando que os mesmos já possuem 
conhecimentos prévios para que, assim, leiam, analisem, interpretem, escolham estratégias, 
argumentem com os colegas e professores e resolvam as situações problemas em diferentes 
contextos. A implementação nos levou a refletir sobre as práticas em sala de aula, onde pudemos 
constatar que a uma grande barreira no desenvolvimento dos alunos é a interpretação dos 
problemas, para posterior aplicação dos métodos matemáticos adequados. Além disso, a 
utilização de situações-problema nos permitiu despertar maior interesse nos alunos, já que muitas 
destas eram situações práticas do cotidiano. Através do Grupo de Trabalho em Rede - GTR, 
percebeu-se que o cenário da dificuldade de interpretação matemática é generalizado, fazendo-se 
necessária uma intervenção substancial acerca das questões exploradas em sala de aula. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resolução de Problemas: cálculos e interpretação envolvendo as quatro operações 
básicas 
Tema: Tendências Metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Resolução de problemas, Raciocínio, Matemática 
Resumo: Esta pesquisa foi embasada nas dificuldades encontradas no processo de ensino e 
aprendizagem da matemática no ensino fundamental, em resolução de problemas, envolvendo as 
quatro operações fundamentais. Diante disso, faz-se necessário o aprendizado dos conceitos e 
significados das operações matemáticas fundamentais, de forma contextualizada e significativa. 
Um dos principais objetivos do ensino da matemática é fazer o aluno pensar produtivamente 
apresentando situações-problemas que o envolvam, o desafiem e o motivem a querer resolvê-las. 
A intenção é destacar a importância da resolução de problemas como estratégia didática para o 
ensino que desperta no aluno um comportamento de pesquisa, estimula a curiosidade e prepara o 
aluno para lidar com situações novas, sendo motivados a pensar, conhecer, ousar e solucionar 
problemas matemáticos dentro e fora da escola. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MAYSA AKEMI ETO MINAMIZAKI 
Orientador: Lílian Akemi Kato - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: UMA PROPOSTA DE ENSINO DAS EQUAÇÕES DE 1° GRAU POR MEIO DA 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Equação do 1º grau, Resolução de Problemas, Pensamento algébrico, 
Resumo: Este artigo descreve alguns resultados do projeto desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento (PDE) do governo do Estado do Paraná que teve como objetivo proporcionar a 
compreensão da lógica da matemática por parte dos alunos, através da resolução de problemas 
utilizando situações que promovam o desenvolvimento da linguagem e do pensamento algébrico. 
Este projeto resultou numa proposta de ensino para a equação de 1º grau utilizando-se como 
metodologia a resolução de problemas. Durante a implementação desta proposta de ensino, foi 
possível identificar a aproximação do aluno com o conteúdo em questão, por meio da elaboração 
de situações do seu dia a dia nas quais esse, e outros conhecimentos mostraram-se relevantes. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MAYSA AKEMI ETO MINAMIZAKI 
Orientador: Lilian Akemi Kato - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Uma proposta de ensino das equações de 1º grau por meio da resolução de problemas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Equação do 1º grau, Resolução de Problemas: Pensamento algébrico, 
Resumo: A proposta apresentada será desenvolvida com os alunos do 7º ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Alfredo Moisés Maluf. E.F.M-Pr. O principal objetivo dessa 
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proposta de intervenção pedagógica é utilizar a metodologia de resolução de problemas como 
instrumento para a concretização do ensino-aprendizagem de Equação de 1º grau, oportunizando 
a leitura, a interpretação e a análise crítica de informações presentes em situações problemas 
permitindo aos estudantes a construção e a fixação do conhecimento algébrico ao aplicá-los na 
resolução destes. A escolha por esta metodologia possibilitará a reflexão do estudante, bem como 
a participação ativa dos discentes que, a partir das atividades propostas, serão estimulados a 
estabelecer relações da sua realidade por meio das equações de 1º grau. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MELISSA ZEN MARAES 
Orientador: Maria Lúcia Panossian - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Situações desencadeadoras de aprendizagem para introdução de conteúdo algébrico 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação matemática 
Palavras-chave: Álgebra, Situações Desencadeadoras de Aprendizagem, Atividade Orientadora 
de Ensino 
Resumo: O presente artigo é resultado do projeto e da intervenção pedagógica realizada no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE 2017. A unidade didática foi 
desenvolvida no Colégio Estadual Unidade Polo no Ensino Fundamental em São José dos 
Pinhais - PR, na disciplina de Matemática, tendo como objetivo elaborar e analisar situações 
desencadeadoras de aprendizagem de conteúdos algébricos para o 6º ano, a partir da 
fundamentação da teoria histórico-cultural. Os seguintes conceitos algébricos fundamentais foram 
destacados: grandezas, relação entre grandezas, variação, variáveis dependentes e 
independentes. Essas situações desencadeadoras de aprendizagem possibilitam ao aluno 
construir o conhecimento, sendo sujeito no processo de ensino e aprendizagem, despertando o 
interesse do mesmo e promovendo a apropriação de conceitos. Quando se deparam com as 
situações desencadeadoras os alunos pensam e refletem em possibilidades de criar soluções 
para solucionar um determinado problema e coletivamente, discutem as melhores estratégias, 
contribuindo para a sua formação. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MELISSA ZEN MARAES 
Orientador: Maria Lúcia Panossian - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Situações desencadeadoras de aprendizagem para introdução de conteúdo algébrico 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Álgebra, Situações Desencadeadoras de Aprendizagem, Atividade Orientadora 
de Ensino 
Resumo: Considerando as dificuldades dos estudantes em compreender o conteúdo de álgebra, 
optou-se pela Atividade Orientadora de Ensino como base teórico-metodológica. Visando 
desenvolver no aluno a necessidade de aprender e transformar significativamente conceitos 
algébricos, este projeto de intervenção pedagógica será desenvolvido com os alunos do 6º ano do 
Colégio Estadual Unidade Polo em São José dos Pinhais. Serão organizadas situações 
desencadeadoras de aprendizagem com conteúdo algébrico pela professora. Tais situações 
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desencadeadoras de aprendizagem serão utilizadas em sala de aula como um instrumento em 
que o professor precisa ter claro o seu objeto de estudo e serão organizadas através de histórias 
virtuais do conceito, jogos e situações do cotidiano. Os conceitos algébricos fundamentais, como: 
grandezas, relação entre grandezas, variação, varáveis dependentes e independentes serão 
destacados. Espera-se que o projeto de intervenção pedagógica proporcione ao aluno construir o 
conhecimento, sendo sujeito do processo de ensino e aprendizagem, despertando o interesse 
pelo estudo, e contribuindo para auxiliar os docentes em sua prática pedagógica. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MERI TEREZINHA MACKOWIAK 
Orientador: Franklin Ângelo Krukoski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Interpretação, cálculo e compreensão envolvendo as quatro operações fundamentais por 
meio da resolução de problemas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de problemas, Conhecimento, Estratégia, Reflexão, 
Contextualização, 
Resumo:  Interpretação, cálculo e compreensão envolvendo as quatro operações fundamentais 
por meio da resolução de problemas é uma produção articulada ao Programa de 
Desenvolvimento Educacional-PDE turma 2016/2017, desenvolvida em parceria com a 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná-UNIOESTE, campus de Cascavel. O presente estudo 
mostra uma visão didática com busca de novas tendências metodológicas, investigações e 
análises a partir da resolução de problemas para obter maior motivação, satisfação e 
compreensão da Matemática. Este trabalho foi realizado no Ensino Fundamental, anos finais, 
envolvendo alunos do 6° ano do Colégio Estadual Cristo Rei- E. F. M na cidade de Francisco 
Beltrão, explorando conceitos matemáticos, oferecendo alternativas através de atividades 
teóricas, práticas e lúdicas. A intenção foi evidenciar a importância do uso da resolução de 
problemas para a aprendizagem da Matemática. Os resultados do trabalho foram extremamente 
produtivos e serviram de base para que outros professores da área, principalmente aqueles 
vinculados ao Grupo de Trabalho em Rede (GTR), refletissem sua prática pedagógica. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MERI TEREZINHA MACKOWIAK 
Orientador: Franklin Ângelo Krukoski - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Interpretação, cálculo e compreensão envolvendo as quatro operações fundamentais por 
meio da resolução de problemas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Conhecimento, Estratégia, Reflexão, 
Contextualização 
Resumo: Este projeto propõe a aplicação da Resolução de Problemas, pois, sendo uma 
Tendência Metodológica em Educação Matemática, é um recurso que se abre a diversas 
possibilidades de trabalho em sala de aula. Ensinar a resolver problemas é um dos aspectos da 
Matemática que proporciona ao aluno desenvolver autonomia, curiosidade e reflexão. Para 
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efetivação desse estudo, a resolução de problemas será concebida como um processo que 
permita ao educando: revelar, criar, discutir problemas, utilizar diferentes estratégias e registros, 
explicar o processo percorrido e comunicar suas resoluções. Nesse contexto, a intenção é 
desenvolver nos alunos uma atitude positiva em relação à Matemática, oportunizando-os através 
da Resolução de problemas, a construção do conhecimento de maneira significativa e 
contextualizada. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MICHEL ABBOUDI JUNIOR 
Orientador: Regina Célia Guapo Pasquini - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM UM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: 
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 
Tema: Tendências em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, formação de professores, Matemática, OBMEP 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados obtidos em um curso de 
formação continuada, proporcionado pelo Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado 
do Paraná, referente à nossa participação. Dentre as etapas desenvolvidas, destacamos uma 
delas, a que se refere à elaboração e à realização de um curso de formação de professores de 
Matemática, da Educação Básica do Ensino Fundamental, no sentido de promover a capacitação 
sobre a Resolução de Problemas (RP) como estratégia de ensino. Com um total de oito 
encontros, realizados na cidade de Lupionópolis - PR., trabalhamos com o objetivo de fomentar a 
utilização da Resolução de Problemas como uma das tendências atuais em Educação 
Matemática. Utilizamos os materiais das Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas - OBMEP. Com o curso realizado, os professores envolvidos puderam conhecer, tanto 
do ponto de vista teórico, como prático, como que esta estratégia de ensino pode contribuir para o 
ensino e o aprendizado dos conteúdos de Matemática do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MICHEL ABBOUDI JUNIOR 
Orientador: Regina Célia Guapo Pasquini - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resolução de Problemas em foco: formação continuada de professores que ensinam 
Matemática 
Tema: Tendências em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, formação de professores, Matemática, 
Resumo: Esta unidade didática tem como foco o trabalho com professores de Matemática da 
Educação Básica do Ensino Fundamental e tem por objetivo promover estudos por meio de um 
roteiro dedicado a estes professores, no sentido de orientá-los em suas práticas pedagógicas ao 
utilizar a Resolução de Problemas. Esta estratégia de ensino surge como uma alternativa para 
que os professores fujam das suas aulas tradicionais e, efetivamente, ofereçam aos alunos um 
aprendizado mais significativo. Com isso, pretendemos disseminar o trabalho com a Resolução de 
Problemas junto às aulas de Matemática mostrando como podemos desenvolver nossa prática 
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docente a partir da mesma. O público alvo será formado por professores de Matemática do 
município em que atuamos e/ou região. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MICHELE BERTOLLA PALINSKI 
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Aprendendo medidas e áreas por meio de jogos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos pedagógicos, Medidas e áreas, Aprendizagem 
Resumo: Este artigo é parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). 
Trata da implementação pedagógica, realizada com os alunos do oitavo ano, no Colégio Estadual 
General Eurico Gaspar Dutra, município de Virmond-PR. Priorizou a abordagem nos conteúdos 
estruturantes Grandezas e Medidas, envolvendo medidas de comprimento, medidas de área, 
medidas de volume, por meio de jogos pedagógicos, com a finalidade de introduzir na sala de 
aula, uma dinâmica que promova motivação, no sentido de contribuir para diminuir as dificuldades 
e resgatar o prazer de aprender. O material elaborado foi uma Unidade didática, implementada 
nos meses de fevereiro a abril do ano de dois mil e dezessete. O estudo caracteriza-se como de 
natureza quantitativa e qualitativa, englobando dois aspectos: dados estatísticos e as relações 
humanas, privilegiando uma melhor compreensão do todo. Os dados da pesquisa, as 
observações, os registros das atividades, demonstram que os resultados foram satisfatórios, 
havendo uma participação ativa, criativa e motivadora dos educandos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MICHELE BERTOLLA PALINSKI 
Orientador: Reinaldo Francisco - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Aprendendo medidas e áreas por meio de jogos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos, Motivação, Aprendizagem Significativa 
Resumo: Através das Tendências Metodológicas em Educação Matemática, trabalharemos com 
jogos, para ensinar medidas e áreas aos alunos do oitavo ano do Ensino Fundamental, no 
Colégio Estadual General Eurico Gaspar Dutra - Ensino Fundamental e Médio, no município de 
Virmond - Pr. Observou-se no decorrer dos anos que o desinteresse dos educandos em querer 
aprender matemática, no que se refere as medidas e áreas, tem como uma das causas a maneira 
como está sendo apresentado os conteúdos, geralmente de forma tradicional. Neste trabalho 
buscamos uma implementação por meio de jogos, com o objetivo de despertar o desejo em 
aprender matemática de maneira desafiadora e motivadora, contribuindo dessa forma para uma 
aprendizagem significativa. Será aplicado um pré-teste e um pós-teste. Onde dividiremos a 
implementação em dois grupos de estudo, em um será aplicada metodologia do uso de jogos e no 
outro não, para verificar se o conteúdo de matemática aliado aos jogos tem resultados 
satisfatórios. Procurando dessa maneira introduzir na sala de aula uma dinâmica que contribua 
para despertar o interesse e o prazer em aprender do educando no conteúdo de medidas e áreas. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÍRIAN CRISTINA SCARTEZINI 
Orientador: Rosângela Villwock - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES BÁSICAS 
NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Ensino de Matemática, Metodologias de Ensino, Educação Básica, 
Resumo: A melhoria do ensino e da aprendizagem de matemática tem sido uma preocupação 
constante dos professores dessa área, principalmente nas séries iniciais e finais do ensino 
fundamental. No 6º ano do ensino fundamental ficam evidentes as dificuldades dos alunos em 
relação aos conceitos abordados na resolução de situações problemas, principalmente, na 
identificação de qual operação se refere à atividade. Desta forma, este trabalho teve por objetivo 
ensinar as quatro operações básicas abordando a resolução de problemas como metodologia 
para que os alunos aprendam a interpretar e resolver um problema matemático. As atividades de 
implementação foram elaboradas com a intenção de utilizar uma metodologia diferenciada (a 
Resolução de problemas). Os problemas elaborados são relevantes a todos os alunos, 
despertando assim o interesse dos mesmos em aprender as quatro operações básicas. A 
implementação ocorreu com alunos dos 6º anos, períodos matutino e vespertino do Colégio 
Estadual Maria Destéfani Griggio - Cafelândia - PR. A metodologia de Resolução de Problemas 
permite que o aluno se sinta incluído no processo, como sujeito ativo e participante de sua própria 
aprendizagem. Percebeu-se que os alunos apresentaram dificuldades para resolver os 
problemas, pois além da dificuldade de leitura e interpretação, destacava-se também a dificuldade 
de qual operação ou qual procedimento usar para resolvê-los. Porém, a medida que o trabalho foi 
avançando, percebeu-se que o emprego da metodologia de resolução de problemas apresentou 
um bom resultado e que se trabalhado com atividades de forma adequada e diferenciadas, os 
alunos conseguem atingir os objetivos almejados pelo professor. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MIRIAN CRISTINA SCARTEZINI 
Orientador: Rosângela Villwock - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES BÁSICAS 
NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de problemas, operações básicas, ensino fundamental 
Resumo: Nesta unidade didática serão propostas situações problemas para desenvolver e 
estimular nos alunos o interesse pela matemática. Com o objetivo de ensinar as quatro operações 
básicas de forma contextualizada, mostrando que a mesma pode ser ensinada a partir de 
situações do cotidiano. Nessa perspectiva, faremos o uso da Resolução de Problemas 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 da resolução dos problemas 
apresentados. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unioeste_miriancristinascartezini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unioeste_miriancristinascartezini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unioeste_miriancristinascartezini.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unioeste_miriancristinascartezini.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÍRYAN CÁSSIA AGUILERA MACHADO 
Orientador: LUCIMARY AFONSO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DE JOGOS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO CONJUNTO DOS 
NÚMEROS INTEIROS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Ensino Fundamental, Números Inteiros, Jogos, 
Resumo: O presente estudo tem como finalidade apresentar o resultado da pesquisa 
desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná (SEED/PR). As ações implementadas ocorreram junto aos alunos do 7º ano 
do Ensino Fundamental do Colégio Estadual José Guimarães - Ensino Fundamental e Médio, do 
município de Cianorte - Paraná. O objetivo do estudo é apresentar as possibilidades de ensino e 
aprendizagem na construção dos conceitos matemáticos para a resolução de problemas no 
conjunto de números inteiros, por meio de jogos pedagógicos e materiais manipulativos. O estudo 
foi desenvolvido por meio de um estudo bibliográfico, documental e de campo. Os resultados do 
estudo mostraram que os alunos tendem a apropriar-se de forma mais rápida e prazerosa dos 
números inteiros, bem como, resolver problemáticas que envolvem esse conjunto por meio da 
utilização de jogos pedagógicos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÍRYAN CÁSSIA AGUILERA MACHADO 
Orientador: LUCIMARY AFONSO DOS SANTOS - IES: Faculdade Estadual de Educação, 
Ciências e Letras do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DE JOGOS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO CONJUNTO DOS 
NÚMEROS INTEIROS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Ensino Fundamental, Números inteiros, 
Resumo: Esta Produção Didática Pedagógica tem como tema de estudo o uso de jogos 
pedagógicos para melhor compreensão da resolução de problemas no conjunto dos números 
inteiros. O objetivo da mesma é apresentar diferentes possibilidades de ensino e aprendizagem 
na construção dos conceitos matemáticos com jogos pedagógicos específicos e alguns materiais 
manipulativos. Em relação à metodologia buscam-se estratégias diferenciadas, dentre elas a 
resolução de problemas com jogos que apresentam um trajeto metodológico para a realização 
das operações além de apresentar o conteúdo de forma contextualizada, transformando a 
aprendizagem da matemática de forma prazerosa. Este trabalho será desenvolvido no Colégio 
Estadual José Guimarães, na cidade de Cianorte - Paraná, no 1º semestre de 2017 e os sujeitos 
da pesquisa serão os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Espera-se ao final da 
implementação diminuir as dificuldades apresentadas quanto à compreensão do conjunto dos 
números inteiros, propiciando assim uma aprendizagem mais efetiva, partindo da aplicação de 
atividades lúdicas ao favorecer o desenvolvimento da criatividade, interação e da iniciativa. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unespar-paranavai_miryancassiaaguileramachado.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unespar-paranavai_miryancassiaaguileramachado.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unespar-paranavai_miryancassiaaguileramachado.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unespar-paranavai_miryancassiaaguileramachado.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÔNICA MARIA PEREIRA 
Orientador: Ehrick Eduardo Martins Melzer - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A contribuição da Matemática Financeira para a emancipação dos jovens como proposta 
de ensino 
Tema: Currículo de matemática 
Palavras-chave: Matemática financeira, Consumo, Meio ambiente, Relação dialógica 
Resumo: O presente artigo é resultado do trabalho realizado no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, no período de 2016/2017. A 
temática trata da necessidade da administração financeira dos alunos que logo estarão no 
mercado de trabalho. A implementação deu-se a partir da unidade didática denominada  A 
matemática financeira na perspectiva freiriana gerando uma reflexão na sociedade de consumo . 
Este trabalho foi desenvolvido com alunos do nono ano do Colégio Estadual La Salle - Ensino 
Fundamental e Médio, no primeiro semestre de 2017. As atividades propostas basearam-se na 
relação dialógica, e buscaram oportunizar aos estudantes uma reflexão sobre os hábitos de 
consumo conscientes no seu cotidiano e o impacto causado ao meio ambiente, perceptíveis na 
sua degradação. Os resultados da implementação apontaram aspectos significativos, através de 
atividades contextualizadas e dialogicamente direcionadas, demonstrando a necessidade de 
amadurecimento dos estudantes mediante situações do cotidiano que envolvem o uso do 
dinheiro. Os resultados da implementação demonstraram a necessidade de realização de 
atividades que possibilitem a reflexão e construção de um planejamento financeiro adequado. O 
trabalho fundamentou-se em autores propõem que professores e alunos dialoguem sobre temas 
que se aproximam da matemática financeira e reflitam sobre o consumo e o mundo que os cerca. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: MÔNICA MARIA PEREIRA 
Orientador: Ehrick Eduardo Martins Melzer - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A MATEMÁTICA FINANCEIRA NA PERSPECTIVA FREIRIANA GERANDO UMA 
REFLEXÃO NA SOCIEDADE DE CONSUMO 
Tema: Currículo de Matemática 
Palavras-chave: Consumo, Relação dialógica, Sustentabilidade, Educação financeira, 
Resumo: Este projeto tem como objetivo trabalhar a Matemática Financeira, como forma de 
sensibilizar os alunos quanto ao consumo exagerado de produtos e suas implicações no ambiente 
e na sua vida pessoal. Pretende-se oportunizar reflexões sobre o consumismo, tendo como base 
a relação dialógica, proposta por Paulo Freire, como forma de libertação em busca do 
conhecimento. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: O ESTUDO DA CULTURA AFRICANA NO ENSINO DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DA 
UTILIZAÇÃO DE JOGOS AFRICANOS DE TABULEIRO 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Cultura Africana, Jogos, Matemática 
Resumo: Na disciplina de matemática trabalhar com a cultura africana e afro-brasileira é um 
grande desafio devido à existência de pouco material que fundamenta essa abordagem e dada à 
especificidade de cada conteúdo. O presente artigo sintetiza o trabalho realizado com alunos do 
9º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Tatuquara. Visa a valorização da cultura 
africana e o desenvolvimento do raciocínio matemático através da confecção e da prática de 
jogos de tabuleiro africanos. Os jogos, se convenientemente planejados, são um recurso 
pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático. Quando associados à Cultura 
Africana passam a ser relevantes para desmistificação de estereótipos e o cumprimento da lei 
federal 10.639/03 que estabelece o ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira em 
todas as áreas do conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NABOR MAURÍCIO OLIVEIRA CHAGAS 
Orientador: Marcos Aurélio Zanlorenzi - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ESTUDO DA CULTURA AFRICANA NO ENSINO DA MATEMÁTICA ATRAVÉS DA 
UTILIZAÇÃO DE JOGOS AFRICANOS DE TABULEIRO 
Tema: Diálogos Curriculares com a Diversidade 
Palavras-chave: Cultura Africana, Jogos, Matemática 
Resumo: Na disciplina de matemática trabalhar com a cultura africana e afro-brasileira é um 
grande desafio devido à existência de pouco material que fundamenta essa abordagem e dada à 
especificidade de cada conteúdo. Com este caderno pedagógico tenho como objetivo a 
valorização da cultura africana e o desenvolvimento do raciocínio matemático através da 
confecção e da prática de jogos de tabuleiro africanos. O tema deste caderno é relevante para 
desmistificação de estereótipos e o cumprimento da lei federal 10.639/03 que estabelece o ensino 
de História e Cultura Africana e Afro-brasileira em todas as áreas do conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NEIDE DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA 
Orientador: Joselí Almeida Camargo - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O MUNDO DA GEOMETRIA CONHECIDO ATRAVÉS DAS DOBRADURAS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Dobradura, Matemática, 
Resumo: O presente artigo trata da implementação de um projeto com a utilização de 
dobraduras, como possibilidade de ensino e aprendizagem nas aulas de Matemática, enquanto 
recurso didático - metodológico para o ensino de geometria. Teve por objetivo principal estimular 
a curiosidade discente para compreensão de conceitos geométricos. Tal opção se deu, por 
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vislumbrar a oportunidade de utilização criativa desse recurso, bem como, viabilizar ao professor 
e ao aluno condições de reflexão sobre os conteúdos estudados por meio de uma atividade 
lúdica, de modo a proporcionar uma aprendizagem significativa para o estudante. O público 
atingido foram alunos regularmente matriculados no 6º ano do Ensino Fundamental, em uma 
escola estadual do campo, no município de Ponta Grossa - Pr. O resultado foi satisfatório, 
havendo grande envolvimento, tanto dos alunos quanto da escola. A avaliação do trabalho foi 
bastante positiva, por parte os alunos, os quais demonstraram interesse pelas atividades 
propostas, o que culminou em conhecimento e aplicabilidade. 
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Professor PDE: NEIDE DA SILVA DOMINGUES DE OLIVEIRA 
Orientador: Joselí Almeida Camargo - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O MUNDO DA GEOMETRIA CONHECIDO ATRAVÉS DAS DOBRADURAS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria plana, Dobradura, Matemática, 
Resumo: Esta unidade didática busca explorar o estudo da geometria por meio da dobradura, 
onde o enfoque principal são os conceitos geométricos retirados da dobradura de um determinado 
avião. O objetivo é promover o desenvolvimento de conteúdos matemáticos vinculados à 
geometria plana no sexto ano do Ensino Fundamental, utilizando o recurso das dobraduras. Esse 
trabalho será realizado inicialmente com a história da geometria e dos origamis e seus 
significados, após esse breve histórico, será realizada a dobradura de um avião específico, o qual 
serão explorados conceitos geométricos existentes nessa dobradura. Utilizando também outras 
dobraduras para desenvolver atividades como revisão dos conceitos geométricos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NEIDE PRANDINI CARDOSO 
Orientador: Clézio Aparecido Braga - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E DAS 
QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS NO SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola. 
Palavras-chave: Sistema de numeração decimal, as quatro operações, resolução de problemas, 
investigação matemática, materiais manipuláveis, 
Resumo: O presente artigo faz parte do programa de desenvolvimento Educacional - PDE da 
Secretaria de Educação do Estado do Paraná, apresenta os resultados obtidos, durante a 
execução do projeto de intervenção pedagógica na escola e o material pedagógico elaborado 
abordando o sistema de numeração decimal e as quatro operações fundamentais. Foi produzida 
uma unidade didática pedagógica com intuito de promover a reconstrução dos conceitos e 
consequentemente de melhorar a aprendizagem e desempenho do estudante em matemática. Foi 
desenvolvido com uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental do período matutino no 1º 
trimestre de 2017 no Colégio Estadual Barão do Rio Branco localizado no distrito de Carajá, 
Município de Jesuítas. De acordo com o estudo, a contextualização das atividades através das 
tendências metodológicas como resolução de problemas e a investigação matemática aliada ao 
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uso de materiais manipuláveis como recurso didático, no caso, o material dourado como 
alternativas ao abordar os conteúdos relacionados ao Sistema de Numeração Decimal (SND) e as 
quatro operações básicas fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão), possibilitou 
ao aluno a construção do conhecimento e uma melhor compreensão de conceitos, contribuindo 
de forma significativa com o processo ensino e aprendizagem, particularmente na compreensão 
do sistema de numeração decimal e no ensino de conceitos básicos das quatro operações 
fundamentais. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NEIDE PRANDINI CARDOSO 
Orientador: Clézio Aparecido Braga - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E DAS 
QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS NO SEXTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola. 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Investigação Matemática, Sistema de Numeração 
Decimal, As Quatro Operações Fundamentais, 
Resumo: Percebendo as dificuldades acentuadas na aprendizagem de conceitos básicos 
matemáticos relacionados à compreensão do Sistema de Numeração Decimal - SND e suas 
operações fundamentais que compromete a aprendizagem de outros conteúdos, entendemos que 
é fundamental que, desde os anos iniciais, os alunos elaborem compreensão do sistema de 
numeração decimal e, consequentemente, compreender conceitos e os algoritmos envolvidos nas 
quatro operações elementares. Diante dessa realidade e considerando que os alunos chegam ao 
sexto ano com a falta de compreensão e domínio desses conteúdos, faz-se necessário uma 
retomada, dando a esses alunos a oportunidade de relacionarem tais conceitos, superarem suas 
dificuldades, objetivando melhorar o processo de ensino e aprendizagem e a qualidade na 
disciplina de matemática. O objetivo desta produção é apresentar algumas práticas pedagógicas 
diversificadas, dinâmicas e contextualizadas sobre agrupamentos e trocas e valor posicional 
envolvidos na organização decimal dos números e nos algoritmos das operações fundamentais, 
que possibilite ao aluno a compreensão do SND e domínio das operações. Nesse sentido, esta 
produção didática pedagógica propõe trabalhar com esse sistema e as operações fundamentais 
por meio da resolução de problemas e a investigação matemática, usando como recursos 
pedagógicos o material dourado e o ábaco. 
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Professor PDE: NELCI APARECIDA MOLINARI 
Orientador: Ronaldo Theodorovski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Influência da Matemática Financeira no cotidiano do Aluno 
Tema: O Currículo da Matemática 
Palavras-chave: Aprendizagem, contextualização, consumo, planejamento, Matemática 
Financeira 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo refletir e reconhecer a importância da 
Matemática Financeira utilizando-se de situações do cotidiano escolar e pessoal dos alunos do 9° 
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Ano do período vespertino do Colégio Estadual Parigot de Souza, Ensino Fundamental, Médio e 
EJA, para estudo e aplicação de problemas financeiros existentes no seu dia a dia, no sentido de 
dominarem cálculos que envolvam acréscimos e descontos para se analisar e comparar as 
vantagens e desvantagens das propostas de compra e posterior tomada de decisão. Assim, foi 
realizado trabalho em equipe, considerando-se os interesses dos alunos, a partir das questões 
sociais elencadas no diagnóstico da Escola e problemas de seu cotidiano, levando os mesmos a 
tomar decisões conscientes enquanto cidadãos críticos. Palavras-chave: Aprendizagem; 
contextualização; consumo; planejamento; Matemática Financeira. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NELCI APARECIDA MOLINARI 
Orientador: Ronaldo Theodorovski - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Influência da Matemática Financeira no cotidiano do Aluno 
Tema: O Currículo da Matemática 
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, interdisciplinaridade, consumo consciente, planejamento, 
matemática financeira 
Resumo: Nesta unidade didática abordaremos o tema  Educação Financeira e o Consumo 
Responsável , o qual tem como objetivo refletir a respeito da importância da matemática 
financeira de forma interdisciplinar, e cumprir uma exigência do Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE. A temática está diretamente ligada à realidade do aluno, por isso pretendeu-
se relacionar os conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula à sua vida cotidiana, 
propondo além de resoluções de problemas envolvendo conceitos básicos de matemática 
financeira, a reflexão sobre o consumo consciente 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NEUZA BALDASSO 
Orientador: Ana Maria Petraitis Liblik - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DO JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DAS QUATRO 
OPERAÇÕES NO CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Números Inteiros, Construção do Conhecimento, 
Resumo: RESUMO: a pesquisa buscou utilizar jogos matemáticos como recurso pedagógico para 
o ensino do dos números inteiros na modalidade de Educação Fundamental de Jovens e Adultos 
(EJA). O local de implementação foi o CEEBJA-CEAD - Polo Potty Lazarotto em Curitiba-PR. 
Para investigar e avaliar, se a utilização de jogos matemáticos auxilia na aprendizagem da 
Matemática, foram utilizadas ideias de autores como Boyer (1998), Grando (2000) e Huizinga 
(2001), além das normativas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais - Matemática 
(2008), como elementos constituintes do processo de aprendizagem. Sendo assim, o trabalho 
apresenta a importância de intercalar o lúdico para o desenvolvimento e planejamento das aulas 
de Matemática e os tipos de jogos que podem ser relacionados nos conteúdos propostos. Em 
sequência foram apresentadas cinco sugestões de jogos didáticos de Matemática que podem ser 
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utilizados em sala de aula, a fim de ensinar e reduzir as dificuldades dos alunos nas quatro 
operações básicas no ensino dos números inteiros, permitindo aos alunos desenvolver raciocínio 
logico, estimulação da criatividade e capacidade de resolver problemas que os cercam em seu 
cotidiano. Além disso, foi proporcionado a eles momentos para socialização, troca de experiências 
de vida e construção de laços de afetividade e amizade. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NEUZA BALDASSO 
Orientador: Ana Maria Petraitis Liblik - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A utilização do jogo como recurso didático no ensino das quatro operações no conjunto 
dos números inteiros na educação de jovens e adultos (EJA) 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Números Inteiros, Conhecimento, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem como proposta pedagógica o desenvolvimento de um 
trabalho diferenciado com os alunos da Educação de Jovens e Adultos. O objetivo é trabalhar as 
quatro operações com números inteiros, utilizando os jogos pedagógicos como recurso didático 
para estimular e potencializar o raciocínio lógico. O presente trabalho apresenta algumas 
sugestões de atividades motivadoras e dinâmicas, bem como encaminhamentos metodológicos 
para o uso de jogos matemáticos. Desta forma, espera-se que o aluno desenvolva seu próprio 
conhecimento para elaborar e reelaborar suas ideias, tornando assim, o processo de ensino e 
aprendizagem mais interessante e significativo. 
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Etapa: Artigo 
 
Título: AS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS NA MATEMÁTICA: JOGOS E 
BRINCADEIRAS NO PROCESSO EDUCATIVO 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Lúdico, jogos, quatro operações, 
Resumo: O presente artigo é resultado da Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
na escola, com alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental séries finais, da Escola Estadual 
Tiradentes, município de Pitanga. O trabalho foi realizado com o objetivo de trabalhar as quatro 
operações de forma lúdica e atrativa, pois acredita-se que uma das formas de proporcionar o 
aprendizado matemático dos alunos é com a utilização de jogos nas quatro operações, bem 
como, que os alunos mobilizem conhecimentos e desenvolvam a capacidade para gerenciar as 
informações de dentro e fora da sala de aula, motivando-o para o desenvolvimento do modo de 
pensar matemático. Os jogos facilitam a aprendizagem nas quatro operações e são essenciais na 
prática pedagógica, pois os mesmos são os responsáveis por tornar alunos mais seguros diante 
de situações simples e complexas relacionadas ao seu cotidiano. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NEUZA POLUHA 
Orientador: VÂNIA GRYCZAK - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: AS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS NA MATEMÁTICA: JOGOS E 
BRINCADEIRAS NO PROCESSO EDUCATIVO 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: jogo, quatro operações, cálculo 
Resumo: Esta unidade didática pretende trabalhar as quatro operações de forma lúdica e 
atrativa. Acredita-se que uma das formas de proporcionar o aprendizado matemático dos alunos é 
com a utilização de jogos nas quatro operações. O uso dessa metodologia de ensino possibilita 
aos alunos mobilizarem conhecimentos e desenvolverem a capacidade para gerenciar as 
informações de dentro e fora da sala de aula, motivando-o para o desenvolvimento do modo de 
pensar matemático. Os jogos facilitam a aprendizagem nas quatro operações e são essenciais na 
prática pedagógica, pois os mesmos são os responsáveis por tornar alunos mais seguros diante 
de situações simples e complexas relacionadas ao seu cotidiano. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NILZETE MENSOR JÚLIO 
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Os jogos como suporte metodológico nas aulas de matemática para a aprendizagem das 
operações básicas no conjunto dos números inteiros no 7º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Os jogos como atividade lúdica no ensino da Matemática 
Palavras-chave: Jogos, Números Inteiros, Operações básicas 
Resumo: O uso de jogos como estratégia didática já é utilizado com bastante frequência por 
professores que buscam mudanças no modelo tradicional de ensino. Neste artigo, propomos 
formas de trabalhar jogos no estudo de operações com Números Inteiros, e comparamos com o 
ensino tradicional. Foram propostas e desenvolvidas atividades lúdicas em duas, das três turmas 
do 7o ano do ensino fundamental, por meio da aplicação de atividades e jogos. Em uma dessas 
turmas, foram acrescentadas, atividades e exercícios, propostos pelo livro didático do aluno. 
Todas as atividades propostas bem como os jogos, por sua vez, englobam o estudo das 
operações com Números Inteiros, com maior ênfase na adição, subtração, multiplicação e divisão, 
representações, comparação de números, localização e deslocamento na reta numérica. Na 
terceira turma de 7o ano, foram utilizados somente os exercícios e situações/problemas do livro 
didático, sem a utilização dos Jogos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NILZETE MENSOR JÚLIO 
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Os jogos como suporte metodológico nas aulas de matemática para a aprendizagem das 
operações básicas no conjunto dos números inteiros no 7º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Os jogos como atividade lúdica no ensino da Matemática 
Palavras-chave: Jogos, Números Inteiros, Operações básicas 
Resumo: A Unidade Didática 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 - Colégio Estadual Vinícius de Moraes Ensino Fundamental e Médio 
na cidade de Dois Vizinhos - PR, Núcleo Regional de Dois Vizinhos, no decorrer do primeiro 
trimestre de 2016. Serão propostas atividades interativas que almejam desenvolver e estimular 
nos alunos o interesse pela matemática. E tem como objetivo proporcionar o ensino das 
operações básicas dos números inteiros de forma contextualizada e prazerosa, mostrando que a 
mesma pode ser ensinada a partir de situações do cotidiano e através de jogos, visto que o 
professor, muitas vezes, apresenta dificuldades em transmitir e construir o conhecimento 
matemático em sala de aula. Nessa perspectiva, faremos o uso do lúdico como metodologia de 
ensino, pois acreditamos que com esta metodologia seremos capazes de contribuir de forma 
significativa, criativa e divertida para relacionar os conteúdos abordados com a realidade. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NÍVIA MARIA DACIUK 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Possibilidades Metodológicas no Ensino de Números Racionais: Um Novo Enfoque 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa, Fração, Números Racionais, jogos 
Resumo: O presente artigo tem por finalidade relatar o desenvolvimento e a implementação de 
uma proposta metodológica para o ensino de números racionais, mais especificamente frações. 
Analisando o desempenho dos alunos ao longo de vários anos pude perceber claramente a 
dificuldade que eles tinham com o tema dentro da disciplina de matemática, não conseguindo 
relacionar os conceitos aprendidos em sala de aula com atividades cotidianas. Dessa forma, o 
presente trabalho visa contribuir para a melhoria do nível de aprendizagem dos estudantes, 
figurando como alternativa metodológica para os professores. A proposta teve como base uma 
abordagem lúdica, com o uso de jogos de tabuleiro, de lápis e papel, de estratégia e online, além 
de vídeos, atividades lúdicas, interativas e colaborativas. Tais atividades tiveram o propósito de 
proporcionar aos estudantes oportunidades de analisar, interpretar e resolver situações-problema 
envolvendo frações, no sentido de se constituir como guias para uma aprendizagem significativa. 
Para avaliação de todo esse processo foram utilizadas atividades práticas e interativas do ensino 
desenvolvido, para verificar o êxito do desempenho dos educandos. Concluímos que este projeto 
foi responsável por uma melhora significativa no aprendizado e na participação dos alunos 
durante as aulas, melhorando seu desempenho na disciplina e sua visão de números racionais 
como um todo. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: NIVIA MARIA DACIUK 
Orientador: CLODOGIL FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Possibilidades Metodológicas no Ensino de Números Racionais: Um Novo Enfoque 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Frações, situações-problema, jogos, aprendizagem significativa, interpretação, 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo trazer uma alternativa metodológica no ensino 
de números racionais, mais especificamente, frações. Como professora de Matemática, 
testemunho a dificuldade que os educandos têm com o tema dentro da disciplina de matemática, 
não conseguindo relacionar os conceitos aprendidos em sala de aula com atividades cotidianas. 
Com isso o presente projeto visa suprir esta lacuna que existe, servindo como um facilitador no 
processo de aprendizagem, dando alternativas aos educandos, através de diferentes materiais e 
estratégias de ensino diversificadas, privilegiando o questionamento em relação a respostas 
prontas, onde o diálogo e a crítica serão estimulados, utilizando-se de jogos de tabuleiro, de lápis 
e papel, de estratégia, e online, vídeos, atividades lúdicas, interativas e colaborativas, para 
analisar, interpretar e resolver situações-problema envolvendo frações, buscando como resultado 
o desenvolvimento pleno do educando através de uma aprendizagem significativa, que segundo 
Ausubel (2000, apud MOREIRA, p.2-3) é o aluno quem decide se quer aprender 
significativamente determinado conhecimento, e o conhecimento prévio é a variável que mais 
influencia na aprendizagem significativa. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ODAIR DOS SANTOS 
Orientador: Kelly Roberta Mazzutti Lubeck - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O estudo das funções afins e quadráticas através da resolução de problemas e do uso do 
geogebra 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Função afim, Função quadrática, Resolução de Problemas, Geogebra, 
Resumo: Este artigo descreve e discute os resultados das ações propostas para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, turma 2016-2017, através do projeto  O Geogebra e a 
resolução de problemas no estudo das funções afins e quadráticas , que busca trabalhar 
atividades utilizando metodologia diferenciada no trato de funções, com alunos do 1º ano do 
Ensino Médio, do período matutino do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busatto - Ensino 
Fundamental, Médio e EJA de Foz do Iguaçu - PR. Optou-se pela estratégia da Resolução de 
Problemas integrada ao uso das Mídias Tecnológicas, especificamente pelo emprego do software 
educacional Geogebra, com a intenção de verificar se esta integração pode contribuir para o 
aluno aprender os conceitos de funções afins e quadráticas de forma mais significativa. Dessa 
forma, os alunos foram estimulados, através de situações problemas contextualizadas, a 
encontrar suas soluções e, assim, chegar à compreensão e fixação do conteúdo abordado. Tal 
metodologia demonstrou-se eficiente em relação ao ensino-aprendizagem dos temas 
mencionados, entretanto, também descreveremos no decorrer deste artigo as dificuldades 
enfrentadas bem como a impressão dos alunos a respeito do uso destas metodologias. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ODAIR DOS SANTOS 
Orientador: Kelly Roberta Mazzutti Lubeck - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Geogebra e a resolução de problemas no estudo das funções afim e quadrática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Funções, Resolução de Problemas, Software Geogebra 
Resumo: Esta Unidade Didática é voltada para alunos do 1º ano do Ensino Médio e tem como 
objetivo explorar os conceitos de funções, em particular de funções afim e quadrática, utilizando-
se da estratégia da Resolução de Problemas integrada ao uso das Mídias Tecnológicas, onde 
será utilizado o software educacional Geogebra como forma de agregar o computador na sala de 
aula de matemática, através situações problemas contextualizadas e adaptadas ao recurso 
didático. Com isso, esperamos tornar as aulas mais dinâmicas e, favorecer a compreensão e 
fixação do conteúdo. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: OFÉLIA MARIA FARIAS CAVALLI 
Orientador: Pedro Pablo Durand Lazo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Geometria: percepção, representação, medição, análise e resolução de problemas no 
ensino básico da Matemática Elementar 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria na escola, discussão, percepção, análise, representação 
Resumo: Os educadores estão conscientes que são necessárias mudanças nas condições em 
que a aprendizagem da matemática se processa, pensando assim a pesquisa e exploração dos 
objetos é importante na efetivação do aprendizado da Geometria. Primeiro num nível bastante 
intuitivo que permita em seguida a conceituação e o raciocínio. Portanto é importante trabalhar 
exercícios de visualização, desenhos e comparação que auxiliam no posterior desenvolvimento, 
pois é através da discussão e dos testes que o aluno desenvolve raciocínio e memória. Desta 
forma busca-se organizar uma proposta de intervenção na escola com alunos do sexto ano 
através de uma metodologia baseada no processo de construção do conhecimento que lhes 
permitam entender os conceitos da geometria e as propriedades dos objetos geométricos e iniciar 
ainda que muito elementarmente a prova destas propriedades. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: OFÉLIA MARIA FARIAS CAVALLI 
Orientador: Pedro Pablo Durand Lazo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Geometria: percepção, representação, medição, análise e resolução de problemas no 
ensino básico da Matemática Elementar 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria na escola, discussão, percepção, análise, representação 
Resumo: Os educadores estão conscientes que são necessárias mudanças nas condições em 
que a aprendizagem da matemática se processa, pensando assim a pesquisa e exploração dos 
objetos é importante na efetivação do aprendizado da Geometria. Primeiro num nível bastante 
intuitivo que permita em seguida a conceituação e o raciocínio. Portanto é importante trabalhar 
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exercícios de visualização, desenhos e comparação que auxiliam no posterior desenvolvimento, 
pois é através da discussão e dos testes que o aluno desenvolve raciocínio e memória. Desta 
forma busca-se organizar uma proposta de intervenção na escola com alunos do sexto ano 
através de uma metodologia baseada no processo de construção do conhecimento que lhes 
permitam entender os conceitos da geometria e as propriedades dos objetos geométricos e iniciar 
ainda que muito elementarmente a prova destas propriedades. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: PAULO SÉRGIO CATINI DE LIMA 
Orientador: Ehrick Eduardo Martins Melzer - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONTEXTUALIZANDO A MATEMÁTICA FINANCEIRA: Um exercício prático de cidadania 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, Matemática Financeira, Consumo Consciente, Orçamento 
Doméstico, Cidadania 
Resumo: Este artigo é o resultado do projeto de pesquisa com a temática da Educação 
Financeira, parte do Programa de Desenvolvimento Educacional, PDE, turma 2016-2017. Foram 
desenvolvidas ações em uma turma de 3o ano do ensino médio do Colégio Estadual José 
Fressato. A escolha não foi mera coincidência. Nesta faixa etária os alunos estão no sistema 
formal de trabalho ou a procura da primeira experiência professional, recebendo uma renda 
consequentemente tornando-se consumidores e assim, precisam agir com cautela e planejamento 
para não se transformarem em consumidores compulsivos e devedores contumazes. Durante a 
implementação das atividades buscou-se o desenvolvimento de atividades que significassem 
resultados práticos na vida desses alunos, privilegiando situações em consonância com a 
realidade vivida por eles. Diversas atividades foram propostas com os intuitos de inserir os alunos 
dentro de uma consciência coletiva acerca do papel que desempenham na economia enquanto 
consumidores e seres humanos no planeta, educando-os financeiramente. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: PAULO SÉRGIO CATINI DE LIMA 
Orientador: Ehrick Eduardo Martins Melzer - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONTEXTUALIZANDO A MATEMÁTICA FINANCEIRA: Um exercício prático de cidadania 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: matemática financeira, educação financeira, consumo consciente, autonomia 
Resumo: A contextualização dos conteúdos da matemática é algo muito importante e necessário. 
Nada melhor do que conciliar a teoria com a prática do cotidiano. É o que se pretende com essa 
produção didático-pedagógica, valorizar a Matemática Financeira enquanto ferramenta útil no dia 
a dia, ajudando o aluno a ser melhor enquanto consumidor e ser humano, planejando sua vida 
financeira e melhorando sua qualidade de vida. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: PAULO VICENTINI FARIA 
Orientador: Túlio Oliveira de Carvalho - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Conhecendo conceitos Matemáticos através da realização de uma Horta escolar com a 
utilização da Modelagem Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Horta, Medidas e Grandezas 
Resumo: Este trabalho desenvolvido com os alunos do 6º ano do período vespertino do Colégio 
Estadual do Campo José Martí - Ensino Fundamental e Médio, teve como pressuposto trabalhar a 
modelagem matemática na construção de uma horta escolar para que os alunos 
compreendessem a importância da matemática em seu cotidiano e conseguissem relacionar os 
conteúdos aprendidos na escola com sua prática diária. Com a realização deste projeto, os 
educandos melhoraram sua compreensão, de maneira prática, resolver atividades envolvendo as 
quatros operações, calcular a área e perímetro de uma região, cabendo destacar que os temas 
elencados e trabalhados fazem parte do conteúdo estruturante de medidas e grandezas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: PAULO VICENTINI FARIA 
Orientador: Túlio Oliveira de Carvalho - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Conhecendo conceitos Matemáticos através da realização de uma Horta escolar com a 
utilização da Modelagem Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Horta, Medias e grandezas 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo promover o conhecimento da matemática através da 
construção de uma horta no Colégio Estadual do Campo José Martí localizado em um 
assentamento de reforma agrária. Como os educandos já estão acostumados ou pelo menos já 
viram os pais cultivando uma horta em seu quintal, essa atividade se tornará importante para a 
escola que poderá melhorar a merenda com produtos orgânicos. Além do conhecimento da 
disciplina, como a realização e compreensão de atividades envolvendo as quatros operações, 
compreensão de como calcular a área e perímetro de uma região, dentro do conteúdo 
estruturante de medidas e grandezas, os que farão parte deste projeto poderão incentivar os 
demais e contribuir para uma alimentação mais saudável em suas casas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: REGINA APARECIDA DE FREITAS 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INVESTIGANDO PERÍMETRO E ÁREA POR MEIO DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: 
VIVÊNCIAS COM ALUNOS DE UM 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola. 
Palavras-chave: Resolução de Problema, Perímetro, Área, Ensino e aprendizagem, Educação 
Básica, 
Resumo: O presente artigo apresenta resultados de um projeto de intervenção pedagógica 
aplicado com os alunos de um 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor 
Jaime Rodrigues. Este, por sua vez, teve por meio dos encaminhamentos metodológicos da 
Resolução de Problemas a intenção de proporcionar para os alunos caminhos que os levassem 
para uma aprendizagem significativa dos assuntos área e perímetro. Para tanto, estratégias de 
ações foram desenvolvidas: apresentação do projeto para a comunidade escolar; o 
desenvolvimento de uma produção didática; implementação do projeto; e estudos com o grupo de 
trabalho em rede (GTR). Sendo assim, o presente trabalho proporcionou participação ativa dos 
envolventes, especialmente dos alunos que receberam a implementação do projeto, os quais no 
desenvolver dos problemas não mediram esforços para encontrar possíveis soluções dos 
mesmos, mostraram-se muito interessados e questionadores, e isso favoreceu para o processo 
de aprendizagem deles em relação aos assuntos perímetro e área. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: REGINA APARECIDA DE FREITAS 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Alunos de um 8º ano do Ensino Fundamental investigando perímetro e área por meio da 
Resolução de Problemas 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Perímetro, Área, Ensino e aprendizagem, 
Resumo: Esta unidade didática tem como objetivo desenvolver os conceitos de Geometria Plana, 
perímetro e área, por meio da metodologia de Resolução de Problemas, a qual tem por proposta 
estimular o aluno, em sala de aula, a pensar em como resolver problemas, proporcionando uma 
aprendizagem significativa para ele, visto que, por meio dela, o professor pode trabalhar a 
autoconfiança, a autonomia, a capacidade de buscar estratégias e procedimentos de soluções. 
Para isso, a presente Unidade Didática, dispõe de atividades contendo problemas para serem 
aplicados com os alunos de um 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor 
Jaime Rodrigues. Com isso, espera-se contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem da 
Matemática, de modo a articular procedimentos práticos e teóricos que favoreça para o aluno a 
capacidade de compreender e resolver situações problemas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: REJANE FADEL OLIVETTI 
Orientador: Rudolph dos Santos Gomes Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Resolução de Problemas como tendência metodológica para o ensino de matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, área e perímetro, manutenção do patrimônio escolar 
Resumo: Este projeto tem por objetivo analisar as contribuições da tendência metodológica 
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Resolução de Problemas no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, mais 
especificamente nos conteúdos de área e perímetro, relacionando-os matematicamente com os 
espaços escolares. Tal intervenção foi realizada com alunos do 8º ano do ensino fundamental de 
modo a evidenciar por meio de análises matemáticas, discussões e atividades o quanto de 
recursos são perdidos com a depredação do patrimônio escolar, objetivando a formação de 
cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com a realidade social. Durante a implementação 
foram realizadas atividades teóricas e práticas de cálculos da área e perímetro de cada cômodo 
do espaço escolar que necessitam de pintura, bem como o custo para executá-los, buscando 
além de uma aprendizagem significativa, mudanças de comportamento no que diz respeito à 
preservação do patrimônio escolar. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: REJANE FADEL OLIVETTI 
Orientador: Rudolph dos Santos Gomes Pereira - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resolução de Problemas como tendência metodológica para o ensino de matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, área e perímetro, manutenção do patrimônio escolar 
Resumo: Esta produção didático-pedagógica tem como objetivo analisar as contribuições da 
tendência metodológica Resolução de Problemas no processo de ensino e de aprendizagem da 
Matemática, mais especificamente nos conteúdos de área e perímetro, relacionando-os 
matematicamente com os espaços escolares. Demonstrar por meio de análises matemáticas, 
discussões e atividades o quanto de recursos são perdidos com a depredação do patrimônio 
escolar, objetivando a formação de cidadãos conscientes, críticos e comprometidos com a 
realidade social. Durante a implementação serão realizadas atividades teóricas e práticas de 
cálculos da área e perímetro dos cômodos do espaço escolar que necessitam de pintura, bem 
como o custo para executá-los, buscando além de uma aprendizagem significativa, mudanças de 
comportamento no que diz respeito à preservação do patrimônio escolar. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: RICARDO MIGUEL DRUCHAK 
Orientador: Ângelo Miguel Malaquias - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MODELAGEM COMO METODOLOGIA DE APRESENTAÇÃO DA MATEMÁTICA NOS 
ANOS INICIAIS 
Tema: Modelagem Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Modelagem, Anos iniciais, Metodologia, educação, 
Resumo: O presente artigo é resultado da implementação do projeto desenvolvido durante o 
Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE/2016, no Colégio Estadual Professor Mario 
Evaldo Morski - EFMN, na cidade de Pinhão-PR. Teve como objetivo a apresentação da 
modelagem matemática como metodologia de ensino de matemática para os anos iniciais do 
ensino fundamental. O público alvo foi uma turma de 4º ano, do Curso de Formação de Docentes 
dos Anos Iniciais. Durante o projeto, com a realização de uma pesquisa no município de Pinhão-
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PR, sobre a situação do profissional professor, os alunos envolvidos tiveram a oportunidade de 
vivenciar a modelagem matemática para futuramente ter condições de aplicá-la como metodologia 
de ensino em suas aulas, uma vez que este tipo de abordagem permite o ensino de matemática 
de forma interessante, motivadora e contextualizada, próxima do cotidiano dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: RICARDO MIGUEL DRUCHAK 
Orientador: Ângelo Miguel Malaquias - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelagem como metodologia de apresentação da matemática nos anos iniciais 
Tema: MODELAGEM MATEMÁTICA 
Palavras-chave: modelagem matemática, séries iniciais, formação de docentes das séries 
iniciais, metodologia, educação 
Resumo: A forma de apresentação da Matemática nos anos iniciais, do Ensino Fundamental e a 
formação dos professores que atuam neste nível são assuntos presentes em diversas discussões 
sobre a defasagem de aprendizado, demonstrada pelos alunos em outros anos e níveis de 
ensino. Observa-se uma necessidade de aperfeiçoamento constante por parte dos professores e 
o uso de novas metodologias que despertem a atenção e o interesse dos alunos. Neste trabalho 
direcionado, principalmente, a professores que estão lecionando nas turmas de Formação de 
Docentes, propõe-se abordar modelagem matemática com alunos do Curso de Formação de 
Docentes, do Colégio Estadual Professor Mario Evaldo Morski. A fim de contribuir com a formação 
de futuros professores e possibilitar uma melhoria na maneira de ensinar e apresentar a 
matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROBERTO FARIA MACHADO 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Uso de jogos tradicionais nas aulas de matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos matemáticos, lúdico, ensino, aprendizagem, números inteiros, 
Resumo: Com o uso de jogos tradicionais buscarei metodologias para o ensino das quatro 
operações básicas com números inteiros em matemática para alunos do 7º ano do ensino 
fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROBERTO FARIA MACHADO 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: Uso de jogos tradicionais: na contextualização da matemática 
Tema: Jogos Matemáticos; Aprendizagem; Números inteiros; Lúdico 
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Aprendizagem, Números inteiros, Lúdico 
Resumo: Com o uso de jogos tradicionais buscarei metodologias para o ensino das quatro 
operações básicas com números inteiros em matemática para alunos do 7º ano do ensino 
fundamental. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: RODRIGO VIEIRA CHAVES 
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino de Estatística Básica por meio de dados sobre homofobia: uma proposta para 
abordar questões de diversidade sexual em aulas de matemática 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Diversidade sexual, Homofobia, Escola pública, Ensino de matemática, 
Estatística 
Resumo: Este artigo relata os resultados da implementação pedagógica que aconteceu no 1º 
semestre de 2017, com estudantes do 2º ano do ensino médio, no Colégio Estadual Professor 
Plínio Alves Monteiro Tourinho, Colombo, Paraná. Tal implementação é uma das etapas a ser 
cumprida no Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, desenvolvido pela Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná. O objetivo dessa implementação foi trabalhar atividades que 
possam ser desenvolvidas por professores de matemática, com estudantes do ensino médio, 
tendo como foco o ensino da estatística descritiva, articulada a dados sobre violência homofóbica. 
Os apontamentos escritos neste artigo, sobre a implementação pedagógica, tiveram como base 
duas produções: o projeto de intervenção pedagógica e a produção didático-pedagógica, no 
formato de caderno pedagógico. Os resultados da implementação pedagógica, constatados por 
meio dos debates sobre homofobia e diversidade sexual que aconteceram durantes as aulas de 
matemática, bem como por meio da análise de dados estatísticos, proporcionaram aos estudantes 
um momento de reflexão, fazendo-os pensar na construção de uma sociedade mais tolerante e 
menos violenta. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: RODRIGO VIEIRA CHAVES 
Orientador: Silvana Heidemann Rocha - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino de estatística básica por meio de dados sobre homofobia: uma proposta para 
abordar questões de diversidade sexual em aulas de matemática 
Tema: Diálogos curriculares com a diversidade 
Palavras-chave: Diversidade sexual, Homofobia, Estatística, Escola pública, Ensino de 
matemática 
Resumo: Este caderno pedagógico tem o objetivo de apresentar atividades para a disciplina de 
matemática, articulando o ensino de conteúdos curriculares de estatística com o tema  
diversidade sexual , focalizando a violência homofóbica. Utilizando dados estatísticos levantados 
por secretarias do governo federal e por organizações não governamentais, além de vídeos, 
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textos e aplicação de questionário, as atividades neste caderno pedagógico referem-se ao ensino 
de estatística de uma forma contextualizada. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROMEU GONÇALVES DE MORAIS 
Orientador: Raimundo Ronilson Leal do Rosário - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: modelagem matemática: entendendo o custo da cesta básica 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Cesta Básica, Modelagem Matemática, Educação Fiscal, Orçamento Familiar 
Resumo: A matemática está presente no cotidiano dos estudantes e sendo tão importante para a 
vida e para o trabalho, desenvolveu-se a metodologia da Modelagem Matemática proporcionando 
estratégias para que os estudantes participem ativamente do processo ensino aprendizagem. A 
intenção deste trabalho foi dar um olhar diferenciado aos alunos quanto ao ensino-aprendizagem 
de matemática, promovendo o envolvimento na exploração de situações relevantes ao seu 
cotidiano, discutir formas diferenciadas e alternativas de aprendizagem de maneira a desenvolver 
o raciocínio e a comunicação através da linguagem oral e da linguagem matemática. Para dar 
inicio ao trabalho foi desenvolvido um projeto de intervenção pedagógica na escola com a 
metodologia da modelagem matemática desenvolvendo um debate com e entre os estudantes 
com o intuito de fazer com que saibam que possuem conhecimento prévio. Depois foi feita a 
escolha do tema a ser trabalhado e também foi feita a divisão da turma em grupos para 
desenvolver a pesquisa. Os estudantes foram a campo para coletar os dados referentes ao custo 
da cesta básica em Tunas do Paraná e com os dados coletados retornaram as aulas para tabular 
as informações e pesquisar mais dados referentes ao trabalho. Finalmente com os dados 
pesquisados partiram para o cálculo do valor da cesta básica em cinco supermercados da cidade. 
Os resultados obtidos foram satisfatórios comprovados pelos depoimentos dos estudantes e pelo 
acompanhamento durante o desenvolvimento das ações. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROMEU GONÇALVES DE MORAIS 
Orientador: Raimundo Ronilson Leal do Rosário - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelagem Matemática: entendendo o custo da cesta básica 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Cesta Básica, Modelagem Matemática, Educação Fiscal, Orçamento Doméstico 
Resumo: Através desta Unidade Didática serão apresentadas sugestões de atividades no 
trabalho com a Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Fiscal para o entendimento 
do Custo da Cesta Básica. Pretende-se de forma direta e prática sugerir atividades que possam 
ser trabalhadas pelos professores de Matemática das escolas públicas levando o entendimento 
para os alunos de forma a desenvolver o ensino aprendizagem da disciplina de Matemática 
utilizando-se do das situações do cotidiano. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: RONALDO BATISTA 
Orientador: Ana Lúcia da Silva - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Resolução de Problemas: Contribuições Para o Ensino de Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Sistema de medidas, resolução de problemas, cálculos 
Resumo: O presente artigo traz reflexões acerca do Projeto Resolução de problemas: 
contribuições para o ensino de matemática, por meio do qual se objetiva amenizar as dificuldades 
apresentadas pelos alunos na resolução de problemas que envolvem as diferentes unidades de 
medidas. Acredita-se que as atividades propostas na escola, devem ser desafiadoras para que 
possam estimular a curiosidade e incentivar a participação do educando no processo de 
construção de ensino e aprendizagem, de forma que o objeto de estudo tenha sentido para ele. O 
ponto de partida foi a problematização sobre o sistema de medidas no cotidiano. O planejamento 
e elaboração deu-se a partir da análise dos resultados de avaliações em larga escala que 
mostraram o baixo nível de proficiência dos participantes na leitura e interpretação de conceitos 
básicos da matemática. O mesmo teve como público alvo, o alunado do 6º ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Rio Branco-Ensino Fundamental e Médio e realizou-se no 1º 
semestre de 2017. Foram desenvolvidas atividades que abordaram diferentes unidades de 
medida, como: o cálculo de áreas de figuras planas, e/ou cálculo do volume de um sólido, entre 
outras. Com tais atividades, permitiu-se observar, comparar, perceber e interagir; bem como 
estabelecer aplicações práticas nas atividades cotidianas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: RONALDO BATISTA 
Orientador: Ana Lúcia da Silva - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Geometria, Medidas, Ensino Aprendizagem 
Resumo: A Unidade Didática aqui evidenciada é uma produção didático-pedagógica exigida pelo 
Programa de Desenvolvimento da Educação Pública do Paraná (PDE). O público alvo desta 
pesquisa são os estudantes do 6º ano do Colégio Estadual Rio Branco Ensino Fundamental e 
Médio, município de Rio Branco do Ivaí, do ano letivo de 2017. Usar a resolução de problemas 
para despertar o interesse dos estudantes para estudar a disciplina de matemática, é um desafio 
que ocorre em praticamente todas as escolas, por isso torna-se relevante o desenvolvimento do 
projeto de intervenção pedagógica em pauta. Ele visa contribuir como uma alternativa pedagógica 
que direciona o aluno a investigar, questionar, pensar por si só, desenvolvendo o raciocínio lógico, 
motivando-o a ter prazer pela matemática, promovendo assim a aprendizagem. A implementação 
do projeto contempla pesquisa de campo e outras dinâmicas envolvendo a participação direta dos 
estudantes. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANA APARECIDA ZANCANARO 
Orientador: Rafael Mestrinheire Húngaro - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O redirecionamento da prática pedagógica a partir da análise dos resultados das 
avaliações externas 
Tema: Concepção sobre a Matemática e as Práticas Avaliativas 
Palavras-chave: Currículo, Avaliações Externas, Prática Pedagógica 
Resumo: O referido trabalho trata de ações voltadas ao redirecionamento da prática pedagógica 
a partir de análises dos resultados das avaliações externas. É imprescindível buscarmos entender 
o real sentido da avaliação assim como o momento e o objetivo com que essa ocorre. Mais 
importante ainda é sabermos analisar os seus resultados e aproveitá-los para enriquecer nossa 
prática pedagógica. O educando, ano a ano tem por direito avançar em seus conhecimentos pelo 
menos no que diz aos conceitos básicos que devem ser acumulados para sua formação. É aí que 
entra um dos objetivos das avaliações externas: observar como está o desempenho educacional. 
O que temos? O que precisamos? E ainda, o que e como faremos para melhorar a qualidade de 
ensino? Os resultados destas avaliações nos ajudam a fazer uma análise entre a realidade dos 
nossos alunos com as de outros municípios e até mesmo em relação ao estado e país. Nesse 
sentido, sinto a necessidade de fazer um estudo aprofundado sobre esses processos avaliativos e 
usá-los para a mudança da prática docente direcionando uma prática transformadora capaz de 
mudar a realidade educacional dos nossos alunos promovendo uma educação de qualidade nas 
escolas públicas do meu município. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANA APARECIDA ZANCANARO 
Orientador: Rafael Mestrinheire Húngaro - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O redirecionamento da prática pedagógica a partir da análise dos resultados das 
avaliações externas 
Tema: Concepção sobre a Matemática e as Práticas Avaliativas 
Palavras-chave: Currículo, Avaliações Externas, Prática Pedagógica 
Resumo: O referido projeto trata de ações voltadas ao redirecionamento da prática pedagógica a 
partir de análises dos resultados das avaliações externas. É imprescindível buscarmos entender o 
real sentido da avaliação assim como o momento e o objetivo com que essa ocorre. Mais 
importante ainda é sabermos analisar os seus resultados e aproveitá-los para enriquecer nossa 
prática pedagógica. O educando, ano a ano tem por direito avançar em seus conhecimentos pelo 
menos no que diz aos conceitos básicos que devem ser acumulados para sua formação. É aí que 
entra um dos objetivos das avaliações externas: observar como está o desempenho educacional. 
O que temos? O que precisamos? E ainda, o que e como faremos para melhorar a qualidade de 
ensino? Os resultados destas avaliações nos ajudam a fazer uma análise entre a realidade dos 
nossos alunos com as de outros municípios e até mesmo em relação ao estado e país. Nesse 
sentido, sinto a necessidade de fazer um estudo aprofundado sobre esses processos avaliativos e 
usá-los para a mudança da prática docente direcionando uma prática transformadora capaz de 
mudar a realidade educacional dos nossos alunos promovendo uma educação de qualidade nas 
escolas públicas do meu município.

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unespar-paranavai_rosanaaparecidazancanaro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unespar-paranavai_rosanaaparecidazancanaro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unespar-paranavai_rosanaaparecidazancanaro.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unespar-paranavai_rosanaaparecidazancanaro.pdf


Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANA COSTA DE FARIAS 
Orientador: João Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Matemática na Alimentação Saudável de Professores e Agentes Readaptados 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Alimentação saudável, hábitos alimentares, índice de massa corporal, educação 
matemática 
Resumo: O presente artigo é fruto da pesquisa direcionada a agentes e professores readaptados 
no trabalho, com a matemática envolvida na alimentação. Tendo como finalidade oferecer 
informações que favoreçam a criação e manutenção de hábitos saudáveis. Com base nos dados 
tabulados foi feito um balanço energético, utilizando as operações básicas. A análise de calorias 
ingeridas foi feita através de questionários. O intuito dos encontros foi conscientizar sobre a 
importância da alimentação saudável, dos perigos da obesidade e da necessidade de se medir o 
Índice de Massa Corporal (IMC) para que o balanço energético seja alcançado por meio de uma 
dieta equilibrada acompanhada pela prática de exercícios físicos e de esportes. A possibilidade de 
trabalho com a Matemática com foco na alimentação saudável contribui para a disponibilização de 
informações que favoreçam a criação e manutenção de hábitos saudáveis dentro e fora do 
ambiente escolar de ensino, por meio de associação de fórmulas e cálculos que auxiliam no 
processo de reeducação alimentar. Da mesma forma, os questionários sobre hábitos saudáveis 
foram aplicados com a finalidade de usar a estatística para o registro de informações necessárias 
à pesquisa. A partir da verificação dos hábitos de alimentação no grupo de trabalho online (GTR) 
e também dos encontros foi possível atingir o objetivo inicial que era justamente de associar os 
temas Matemática e alimentação saudável, com a possibilidade de verificação dos pontos 
positivos a partir do início do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANA COSTA DE FARIAS 
Orientador: João Luiz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Matemática na Alimentação Saudável 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Alimentação Saudável, Hábitos Alimentares, Índice de Massa Corporal, 
Educação Matemática 
Resumo: Este projeto oferece a possibilidade dos funcionários e professores readaptados 
trabalharem com a matemática envolvida na alimentação e oferecer informações que possam 
favorecer a criação e manutenção de hábitos saudáveis. Será feito um balanço energético dos 
funcionários e também uma tabela relacionada à alimentação, além de trabalhar com operações 
básicas auxiliando os cálculos de quantidades calóricas ingeridas e interpretar dados de tabelas. 
Com esse trabalho pretende-se conscientizá-los da importância da alimentação saudável, dos 
males da obesidade, da necessidade de se medir o Índice de Massa Corporal (IMC) para que o 
balanço energético seja alcançado através de uma dieta equilibrada acompanhada pela prática de 
exercícios físicos e de esportes. Oferecer a possibilidade para funcionários e professores 
readaptados de trabalharem com a matemática com foco na Alimentação Saudável e, ao mesmo 
tempo, disponibilizar informações que favoreçam à criação e manutenção de hábitos saudáveis 
dentro e fora do ambiente escolar de ensino para associar fórmulas e cálculos que devem ser 
respeitados no processo de reeducação alimentar. Da mesma forma, pretende-se aplicar 
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questionário sobre hábitos saudáveis, com a finalidade de usar de estatística para o registro de 
informações necessárias à pesquisa; criar uma tabela relacionada à alimentação e o balanço 
energético; e utilizar-se de cálculos de quantidades calóricas ingeridas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANA TERESA SCZANCOSKI 
Orientador: Luiza Takako Matumoto - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Concretização das Operações Fundamentais através do Material Dourado 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Operações Fundamentais, Material Dourado, Maria Montessori 
Resumo: É de conhecimento do meio educacional que muitos alunos do 6o ano do Ensino 
Fundamental ainda apresentam dificuldades na consolidação e uso correto dos conceitos vistos 
anteriormente até o 5o ano sobre as operações fundamentais. Inspirado na literatura, com a 
finalidade de tentar sanar tais problemas, este artigo propôs como estratégia de ação o uso do 
Material Dourado, criado por Maria Montessori, na retomada do processo ensino-aprendizagem 
dessas operações. As atividades propostas neste artigo tiveram como objetivo trabalhar a 
formação do número, transformação das ordens, a lógica presente na resolução das seguintes 
operações: adição, subtração, multiplicação e divisão no conjunto nos números naturais. A 
utilização do Material Dourado permitiu a experiência de observar concretamente a estrutura das 
operações, fazer uma correlação do concreto ao abstrato, mostrar um meio prazeroso de 
aprender matemática e uma forma interessante de retomada de conhecimentos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANA TERESA SCZANCOSKI 
Orientador: Luíza Takako Matumoto - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Concretização das Operações Fundamentais através do Material Dourado 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Material Dourado, operações fundamentais, números naturais, sentido numérico 
Resumo: É de conhecimento do meio educacional que muitos alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental ainda apresentam dificuldades na consolidação e uso correto dos conceitos vistos 
anteriormente até o 5ºs anos sobre as operações fundamentais. Inspirado na literatura, com o 
objetivo de tentar sanar tais problemas, esta Produção Didática propõe como estratégia de ação o 
uso do Material Dourado, criado por Maria Montessori, na retomada do processo ensino-
aprendizagem dessas operações. A utilização do Material Dourado permitirá a experiência de 
observar concretamente a estrutura das operações, fazer uma correlação do concreto ao abstrato, 
mostrar um meio prazeroso de aprender matemática e uma forma interessante de retomada de 
conhecimentos. As atividades propostas nesta produção didática tem como objetivo trabalhar a 
formação do número, transformação das ordens, a lógica presente na resolução das seguintes 
operações: adição, subtração, multiplicação e divisão no conjunto nos números naturais. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANE CAMILO DE ANDRADE 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Pontos turísticos de Foz do Iguaçu - uma perspectiva matemática 
Tema: As tendências metodológicas em matemática 
Palavras-chave: Pontos turísticos, Área, Perímetro, Ensino, Matemático, 
Resumo: Este artigo procura demonstrar toda a trajetória do projeto de PDE intitulado Pontos 
turístico de Foz do Iguaçu - uma perspectiva matemática, desenvolvido no CEEBJA Professor 
Orides Balotin Guerra de Foz do Iguaçu. Com o objetivo principal de analisar os atrativos 
turísticos da cidade sob uma perspectiva matemática, estabelecendo relação entre os conteúdos 
área e perímetro. A implementação das atividades ocorreram em uma turma de Coletivo na EJA - 
Ensino Fundamental II, na disciplina de Matemática. A justificativa para tal projeto se deve em 
função dos alunos apresentarem grande dificuldade na aprendizagem dos conteúdos citados. A 
abordagem metodológica envolveu ações que proporcionaram analisar e compreender o cálculo 
de perímetro, área e medidas de distância entre os pontos turísticos, por meio da formulação e 
resolução de problemas criados em torno do contexto que vivem, explorando o ritmo da cidade. 
Para isso, houve a captação de imagens (fotos, desenhos, figuras, vídeos) por meio de celulares, 
máquinas digitais e ilustrações, para que os educandos pudessem associar teoria e prática. Os 
resultados da implementação apontaram para aspectos positivos, pois os educandos perceberam 
a importância de compreender esses conteúdos na prática e ainda ter a oportunidade de 
contemplar os pontos turísticos da cidade, o que para alguns foi o primeiro passeio. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANE CAMILO DE ANDRADE 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Pontos turísticos de Foz do Iguaçu - uma perspectiva matemática 
Tema: As tendências metodológicas em matemática 
Palavras-chave: Pontos turísticos, Área, Perímetro, Ensino, Matemático, 
Resumo: Esta Unidade Didática apresenta atividades contextualizando os principais atrativos 
turísticos de Foz do Iguaçu sob uma perspectiva matemática, estabelecendo relação entre área e 
perímetro. A implementação das atividades ocorrerá em uma turma de Coletivo na EJA- Ensino 
Fundamental II, na disciplina de Matemática do CEEBJA Prof. Orides Balotin Guerra, em Foz do 
Iguaçu. Para tanto, os alunos farão visitas e observações nos pontos turísticos da cidade, tendo 
como escolha a Usina Hidrelétrica de Itaipu e o Parque das Aves. A abordagem metodológica 
envolverá ações que visam a captação de imagens (fotos, desenhos, figuras, vídeos) através de 
celulares, máquinas digitais e ilustrações, para que os educandos possam associar teoria e 
prática. Também essa Produção didático-pedagógica proporcionará à modalidade EJA analisar e 
compreender o cálculo de perímetro, área e medidas de distância entre os pontos turísticos, 
através da formulação e resolução de problemas criados em torno do contexto que vivem, 
explorando o ritmo da cidade. A presente Produção Didática está organizada em quatro Unidades 
contendo atividades referentes à temática proposta. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANE COPPINI MARTINI 
Orientador: Amarildo de Vicente - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Modelagem Matemática: Uma metodologia para o ensino de geometria na construção de 
maquete 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Modelagem Matemática 
Palavras-chave: Construção de maquete, Geometria, Modelagem matemática, 
Resumo: Neste artigo relata-se a implementação do projeto Modelagem Matemática: uma 
metodologia para o ensino de Geometria na construção de maquete. Onde objetivou-se através 
da metodologia matemática integrar prática e teoria, para que, assim, o ensino e aprendizagem 
sejam significativos e, com isso, o aluno perceberá a importância significativa dos conteúdos 
estudados. As intervenções pedagógicas foram realizadas no Colégio Estadual Padre Cirilo, no 
município de Capanema - PR, com alunos do 9º ano do ensino fundamental, os quais participam 
ativamente e ludicamente do processo de construção de conhecimento, propiciando assim, o 
desenvolvimento de uma aprendizagem contextualizada, motivadora e que seja possível 
compreender a utilidade da matemática em nosso contexto social. A partir disso, será possível 
modificar a situação-problema da sociedade contemporânea que a disciplina de matemática vem 
enfrentando devido ao ensino abstrato que desmotiva os alunos. Com o desenvolvimento do 
projeto foi possível perceber que os conteúdos foram assimilados, pois, professor e alunos 
estavam dispostos a elucidar estratégias diferenciadas que desenvolvesse novos saberes que 
poderão ser utilizados no dia a dia. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANE COPPINI MARTINI 
Orientador: Amarildo de Vicente - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelagem Matemática: Uma metodologia para o ensino de geometria na construção de 
maquete 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Modelagem Matemática 
Palavras-chave: Geometria, Maquete, Modelagem Matemática 
Resumo: Na educação contemporânea, se faz necessário que o ensino de matemática na escola 
seja menos abstrata, visando aproximar os conteúdos com a realidade dos alunos de forma 
significativa. Assim, busca-se uma mudança de postura dos sujeitos envolvidos no processo 
educativo, na forma de conceber o Ensino de Matemática. Este projeto se justifica por buscar a 
formação de um cidadão atuante, crítico, capaz de interagir socialmente e que, com o ensino da 
matemática, vai desenvolver habilidades que proporcionam formas de encarar os desafios da 
realidade social. Objetiva-se analisar e demonstrar a aplicabilidade e integração entre a teoria e a 
prática de conteúdos por meio da Metodologia da Modelagem Matemática no processo de ensino 
e aprendizagem. Para isso, a construção de uma maquete será a ferramenta para proporcionar 
esse ensino contextualizado. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANE CRISTANI 
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos Uma Estratégia Matemática 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Jogos, Quatro operações, Desenvolvimento de habilidades e aprendizagem, 
Resumo: O artigo apresenta o relato de uma experiência que utiliza os jogos matemáticos como 
estratégia desencadeadora do processo de ensino e aprendizagem numa turma de 6° ano 
desenvolvida na Escola Estadual Jorge de Lima Ensino Fundamental no município de Salto de 
Lontra-PR, no primeiro semestre de 2017. A finalidade é construir uma aprendizagem significativa 
com uma abordagem diferenciada no conteúdo das quatro operações dos números naturais, 
utilizando como recursos de ensino jogos matemáticos de aproveitamento e de estratégia na 
forma de reforço, intensificando assim a assimilação do conteúdo. Os jogos podem oferecer 
caminhos para confrontar e solucionar situações num processo contínuo e articulado através dos 
quais os alunos podem aprender com mais facilidade a matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANE CRISTANI 
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos Uma Estratégia Matemática 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Jogos, Quatro operações, Desenvolvimento de habilidades e Aprendizagem, 
Resumo: A produção Didático-Pedagógica será desenvolvida na Escola Estadual Jorge de Lima 
Ensino Fundamental no município de Salto de Lontra-PR, numa turma de 6° ano. A finalidade é 
construir uma aprendizagem significativa com uma abordagem diferenciada no conteúdo das 
quatro operações dos números naturais, utilizando como recursos de ensino jogos matemáticos 
na forma de reforço, intensificando a assimilação do conteúdo. Os jogos podem oferecer 
caminhos para confrontar e solucionar situações, num processo contínuo e articulado. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANI TEREZINHA HULSE 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE JCLIC COMO UM RECURSO PEDAGÓGICO NO 
ENSINO DO POLÍGONOS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, polígonos, software Jclic, capacitação, professores 
Resumo: Este artigo apresenta algumas reflexões acerca do uso pedagógico do software JClic 
no ensino da Geometria por professores de Matemática. Diagnósticos revelam que existe uma 
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necessidade de formação continuada dos professores, para que estes desenvolvam uma visão 
crítica e reflexiva quanto ao uso das TICs em suas práticas pedagógicas. Nessa perspectiva, 
objetivou-se oportunizar aos professores de matemática das escolas estaduais do município de 
Pato Branco/PR o conhecimento e uso do software Jclic como um recurso metodológico auxiliar 
no ensino da Geometria por meio da criação de atividades pedagógicas sobre os polígonos. Para 
isso, desenvolvemos uma oficina de 32 horas presenciais que foi realizada no laboratório de 
informática do Colégio Estadual Castro Alves, município de Pato Branco e, também, discutimos e 
analisamos essa proposta no GTR - Grupo de Trabalho em Rede. No que se refere as 
conclusões, apontamos que a utilização deste recurso pedagógico pode contribuir com a prática 
pedagógica do professor e consequentemente com a aprendizagem sobre os conceitos 
Polígonos. Tal proposta constitui-se como uma das atividades do Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná (PDE-2016/2017). A análise dos resultados será feita pela 
teoria dos Registros de Representação Semiótica, de Raymond Duval. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSANI TEREZINHA HULSE 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jclic: um recurso pedagógico no ensino do Polígonos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Geometria, Polígonos, Jclic 
Resumo: Considerando o abandono do ensino da geometria nos últimos anos e a relevância do 
seu ensino para as escolas públicas, o presente material didático pedagógico, com abordagem 
qualitativa, tem como objetivo oportunizar aos professores de matemática das escolas estaduais 
do município de Pato Branco/PR o conhecimento e uso do software Jclic como um recurso 
metodológico auxiliar no ensino dos Polígonos, por meio da criação de atividades pedagógicas. A 
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica se dará com professores de matemática do 
município de Pato Branco, em 32 horas, utilizando o software Jclic instalado no Paraná Digital ou 
no computador pessoal dos professores e será realizado no CE Castro Alves. Para a mensuração 
dos resultados serão coletados os dados por meio de questionário, diário de bordo e mesa 
redonda. Esperamos, com a implementação deste projeto, contribuir com a para melhorar a 
qualidade do ensino da geometria nas escolas públicas do estado do Paraná. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSILEI RODRIGUES COUTINHO 
Orientador: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MATEMÁTICA FINANCEIRA: resolução de problemas e as tecnologias como ferramentas 
de aprendizagem 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas 
Palavras-chave: Porcentagem, Juros, Resolução de problemas, Recursos Tecnológicos 
Resumo: A necessidade do desenvolvimento de metodologias de ensino que instiguem o aluno a 
construir conhecimentos mais sólidos e significativos tem sido objeto de estudo dos professores e 
motivo de inovações nas práticas pedagógicas voltadas para a aprendizagem de Matemática. 
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Inserido no PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, este artigo é 
resultado da implementação de estratégias de ensino dos conteúdos de porcentagem e juros, 
junto a alunos do nono ano do Ensino Fundamental, onde buscou-se articular as tendências 
metodológicas  resolução de problemas  e  mídias tecnológicas  a fim de criar ambientes 
dinâmicos e favoráveis à aprendizagem e estabelecer conexão entre a teoria e a prática. Através 
desse trabalho foi possível contribuir na formação de cidadãos críticos, consumidores 
conscientes, capazes de analisar e compreender dados e informações envolvendo o cálculo das 
porcentagens e dos juros, bem como administrar de forma coerente os recursos financeiros. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSILEI RODRIGUES COUTINHO 
Orientador: FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Matemática Financeira: resolução de problemas e as tecnologias como ferramentas de 
aprendizagem 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - Resolução de Problemas 
Palavras-chave: Porcentagem, Juros, Resolução de Problemas, Recursos Tecnológicos, 
Resumo: O presente estudo pauta-se na necessidade do desenvolvimento de metodologias de 
ensino que instiguem o aluno a construir conhecimentos mais sólidos e significativos sobre o 
cálculo de porcentagem e juros no seu cotidiano e da sociedade. Visa contribuir na formação de 
cidadãos críticos, consumidores conscientes, capazes de analisar e compreender dados e 
informações envolvendo o cálculo das porcentagens e dos juros, bem como administrar de forma 
coerente os recursos financeiros. Esta unidade didática pretende articular as tendências 
metodológicas  resolução de problemas  e  mídias tecnológicas , objetivando potencializar a 
resolução de problemas e criar ambientes dinâmicos e favoráveis aos processos de descoberta e 
conexão entre a teoria e a prática, constituindo-se recurso facilitador da aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSILENE ANEVAN FAGUNDES 
Orientador: Raimundo Ronilson Leal do Rosário - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Modelagem matemática de leis de formação da função afim presentes no lúdico e em 
outros contextos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Função linear afim, Jogo, Aplicativos, 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados da implementação do projeto Modelagem 
matemática de leis de formação da função afim presentes no lúdico e em outros contextos, que 
objetivou desenvolver nos estudantes do nono ano, do Colégio Arnaldo Faivro Busato, em 
Pinhais, as habilidades necessárias para a aprendizagem da função linear afim. A metodologia 
aplicada foi interativa com inserção de recursos tecnológicos e dividida em quatro etapas. Na 
primeira etapa, a partir das avaliações diagnóstica e estilos de aprendizagem, iniciou-se um 
processo de recuperação de conteúdos. Na segunda etapa, a partir de cálculos mentais, pensou-
se nas relações e regularidades existentes entre variáveis para generalizar as situações. Na 
terceira etapa, com a inserção do jogo Pirâmide nos Quadrantes, construiu-se conceitos e 
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deduziu-se leis de formação da função linear afim, crescente e decrescente. Na última etapa, com 
investigação de dados e modelagem de leis de formação da função afim, verificou-se a 
compreensão dos educandos em relação ao conteúdo abordado. O acesso às atividades 
desenvolvidas para a implementação se deu por meio de aplicativos para celular, softwares e 
material impresso em portfólio. As avaliações foram processuais nas etapas e exibiram visível 
progresso dos estudantes em relação ao entendimento dos conceitos. Os resultados sugeriram 
que a capacidade para compreender matemática é maior quando se utiliza de jogos e recursos 
tecnológicos vinculados aos conceitos matemáticos a partir de objetos de aprendizagem 
apropriados ao público almejado. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSILENE ANEVAN FAGUNDES 
Orientador: Raimundo Ronilson Leal do Rosário - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Modelagem Matemática De Leis De Formação Da Função Afim Presentes No Lúdico E 
Em Outros Contextos 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: função linear afim, jogo, modelagem matemática 
Resumo: Esta Unidade Didática justifica-se por apresentar uma sequência didática para o 
desenvolvimento da função linear afim, com e reais não nulos através de uma metodologia 
interativa com jogos, tecnologias, investigações e modelagens que contribuem para a 
aprendizagem significativa da matemática. A sequência didática, dividida em 4 etapas, objetiva 
desenvolver nos estudantes do 9º ano as habilidades necessárias para a aprendizagem da função 
polinomial do 1º grau. Na primeira etapa consta o modelo de avaliação diagnóstica e questionário 
sobre estilos de aprendizagem. Na segunda etapa, tem a sequência didática para desenvolver 
cálculos mentais, pensar nas relações que existem entre variáveis, buscar a regularidade entre 
elas e daí estabelecer a generalização para a situação. Na terceira etapa, é fornecido o passo a 
passo para confeccionar o jogo Pirâmide nos Quadrantes, jogar, construir conceitos e deduzir leis 
de formação da função afim, crescente e decrescente. Na última etapa, consta uma atividade de 
investigação de dados e modelagem de leis de formação da função afim. As avaliações são 
processuais nas etapas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSILENE DO ROCIO BIGHI 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Resolução de problemas: os desafios de um possível caminho 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução, Problemas, Monitoria, Aprendizagem, Conhecimento, 
Resumo: Diante de novos currículos ou programas de Ensino, o ator central será sempre o nosso 
estudante, sua compreensão e vínculos feitos em todas as áreas do conhecimento desde a sua 
tenra escolarização. Sabe-se que inúmeros fatores, motivos e barreiras interferem no aprendizado 
e evolução do estudante, entretanto torna-se necessário que se faça interferências que possam 
auxiliá-lo a prosseguir seus estudos de forma eficiente, autônoma e coesa. A educação é 
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fragmentada em caixas e pacotes, e com advento das novas técnicas, a educação moderna vem 
tentando melhorar e integrar os conhecimentos e habilidades. Além desta fragmentação há um 
choque imenso na saída do estudante do quinto para o sexto ano, quando na maioria das escolas 
do fundamental I há um único professor nas escolas do fundamental II o aluno se depara com 
professores especialistas de cada área. Ao ingressar no sexto ano esta ampliação por si só 
assusta e faz muitas vezes o estudante se retrair e apresentar mais dificuldades no decorrer do 
processo. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSILENE DO ROCIO BIGHI 
Orientador: Violeta Maria Estephan - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resolução de problemas: os desafios de um possível caminho 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução, Problemas, Monitoria, Aprendizagem, Conhecimento 
Resumo: Esta proposta busca o aprimoramento no processo da leitura interpretativa crítica, na 
resolução de problemas para o currículo de matemática, utilizando a monitoria assistida como 
facilitador do processo. Será desenvolvido com alunos do 6º ano e com seus monitores alunos do 
8º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, em Colombo 
no Estado do Paraná. Será desenvolvida uma unidade didática que aborda a importância da 
leitura interpretativa, que será aplicada com o auxílio de monitores visando aprimorar os alunos no 
processo de construção e resolução de problemas de matemática. Este método favorece uma 
postura autônoma e independente, além de possibilitar uma concepção da matemática diferente 
levando os alunos a desenvolver suas potencialidades em todos os campos da vida escolar e 
social. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSILENE PEREIRA 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E O ENSINO DA TABUADA PARA ALUNOS DO 6º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: PDE, Ensino da Tabuada, Resolução de Problemas, Aprendizagem da 
Matemática, 
Resumo: Este artigo relata a implementação de um projeto de pesquisa na área do conhecimento 
da Matemática apresentado no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), que foi 
trabalhado junto a uma turma de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, 
por meio Resolução de Problemas. Essa metodologia de ensino sugere através de problemas, 
aguçar a curiosidade e provocar motivações no aluno, o qual busca solucioná-los, seguindo de 
etapas que norteiam estratégias e procedimentos, instigando-o a pensar em como fez para 
chegar a determinado resultado e formalização do conhecimento matemático ali apropriado. 
Utilizou-se da análise da produção escrita dos alunos, resultante da resolução dos problemas, 
para estabelecer parâmetros para o professor mediar caminhos que auxilie o aluno à 
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compreensão. No início da implementação observou-se grande dificuldade por parte dos alunos 
em entender a abordagem metodológica de ensino, porém no desenvolver das aulas o método foi 
sendo compreendido por eles, fazendo com que construíssem novos olhares sobre a 
aprendizagem da tabuada. Assim, espera-se a partir deste artigo contribuir com os demais 
professores da área por meio dos subsídios didáticos e metodológicos, auxiliando com sugestões 
de atividades que priorizem o ensino da tabuada. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSILENE PEREIRA 
Orientador: VANESSA LUCENA CAMARGO DE ALMEIDA KLAUS - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A TABUADA E SUAS IMPLICAÇÕES NO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS DO 
6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Tema: Pesquisa em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Tabuada, Ensino e Aprendizagem 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica procura investigar o processo de construção da 
Tabuada de alunos dos 6º anos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Vereador Francisco 
Galdino de Lima, município de Toledo - Pr, através da metodologia de Resolução de Problemas. 
Um dos motivos que se levou a tal pesquisa foi à constatação no decorrer de uma experiência 
vivenciada em sala de aula enquanto professora de alunos do 6º ano, que os mesmos 
apresentam dificuldades em compreender o processo de construção desse conhecimento, 
levando, assim, uma busca pela reflexão da prática pedagógica e outros influentes, na espera de 
contribuir para a mudança desse quadro. Para tanto, os alunos serão instigados por meio da 
Resolução de Problemas a desenvolverem a construção do conceito de Tabuada, e mediante a 
análise da produção escrita, inferir-se sobre o que mostram saber do mesmo. Ainda, serão 
aplicadas algumas ações didáticas como a apresentação da implementação para a equipe 
pedagógica da escola e a participação do Grupo de Trabalho em rede (GTR), com o intuito de 
promover intervenções e apontamentos acerca da temática deste trabalho, para que, enfim, os 
resultados sejam mais uma contribuição para os professores da rede básica de ensino. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSINÉIA MARTINS ANTONIOLI CHICHETTI 
Orientador: Amauri Jersi Ceolim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO DE UMA CISTERNA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Meio Ambiente, Cisterna 
Resumo: O presente artigo é o resultado da aplicação do projeto de intervenção pedagógica na 
Escola Estadual General Carneiro - E.F.M.P. referente ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE do estado do Paraná. A pesquisa teve como objetivo dar significado aos 
conteúdos de matemática por meio da investigação dos impactos na implantação de uma cisterna 
na escola, em relação ao custo/benefício e promover novas posturas de cidadania no educando 
por meio de reflexões, diálogos, vídeos, instrumentos de medição (trena, régua e teodolito) e 
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recursos tecnológicos (laboratório de informática e datashow). Esse trabalho foi desenvolvido com 
os estudantes do 2º ano do ensino médio, foram utilizadas atividades teóricas e práticas por meio 
da Modelagem Matemática na perspectiva de Modelagem Matemática Crítica. Essa pesquisa 
proporcionou uma aprendizagem significativa para a maioria dos alunos, os tornando mais 
participativos nas questões socioeconômico e ambientais, mostrando que a Modelagem 
Matemática é uma estratégia promissora no processo do ensino aprendizagem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: ROSINÉIA MARTINS ANTONIOLI CHICHETTI 
Orientador: Amauri Jersi Ceolim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA NA IMPLANTAÇÃO DE UMA CISTERNA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Educação Matemática Critica, Educação Ambiental, 
Cisterna 
Resumo: A presente produção objetiva trabalhar com a Modelagem Matemática numa 
perspectiva da Educação Matemática Crítica, possibilitando ao educando sua intervenção nos 
problemas reais no meio social, político e cultural em que vive contribuindo para sua formação 
crítica. Estudantes do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual General Carneiro - 
E.F.M.P. realizarão um projeto de implantação de uma cisterna na escola. Será realizada uma 
investigação sobre o desperdício de água, seu gasto anual e verificarão o custo/beneficio para a 
viabilidade da construção da mesma. A pesquisa será de natureza qualitativa, pois tem como 
finalidade identificar conteúdos matemáticos a serem utilizados dando significado ao mesmo e 
promover no educando novas posturas de cidadania. A pesquisa terá como instrumentos de 
coletas de dados as informações obtidas na execução das etapas tais como, levantamentos de 
dados, pesquisa bibliográfica, relatório de pesquisa, diário do aluno e diário do professor-
pesquisador. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA BULIGON 
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Jogos como Estratégia de Ensino das Quatro Operações 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática - O Jogo Matemático como 
Estratégias de Ensino das Quatro Operações. 
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Jogos 
Resumo: Este estudo reflete sobre a utilização dos jogos no ensino de matemática e está 
embasado em vários autores, em especial nas teorias de Piaget. Pretende-se trabalhar os 
conceitos matemáticos de forma dinâmica e lúdica por meio de jogos, pois os mesmos são 
recursos que facilitam a aprendizagem, desenvolvem a originalidade, a criatividade e contribuem 
de forma significativa no desenvolvimento intelectual e social da criança. Tendo em vista que a 
Matemática faz parte da vida cotidiana faz-se necessário explicar porque tantos alunos iniciam o 
sexto ano com dificuldades em aprender as quatro operações. Nessa perspectiva, o jogo 
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configura-se como uma das principais estratégias de trabalho para o professor, além de ser 
lúdico, o que possibilita atividades mais agradáveis para as crianças. De forma prazerosa elas 
aprendem a lidar com símbolos e utilizar convenções e regras, compreendendo com mais 
facilidade os conceitos matemáticos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA BULIGON 
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos como Estratégia de Ensino das Quatro Operações 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Aprendizagem, Ensino, Jogos, 
Resumo: A presente unidade didática tem como objetivo trabalhar os conceitos matemáticos das 
quatro operações, de forma dinâmica e lúdica através dos jogos, envolvendo os alunos do sexto 
ano da Escola Estadual Jorge de Lima - Ensino Fundamental, no município de Salto do Lontra -
PR. As contribuições dessa proposta são significativas, já que os sujeitos participam ativamente 
da aprendizagem no momento em que selecionam, processam, interpretam e assimilam de 
maneira consistente o conteúdo. Nesta Unidade didática, alguns dos jogos selecionados serão 
construídos coletivamente com os alunos e todos serão trabalhados durante as 32 horas de 
implementação do projeto. Na oportunidade serão propostas situações problemas envolvendo as 
quatro operações e um questionário referente ao uso de jogos, com intenção de verificar os 
conhecimentos prévios dos alunos e diagnosticar a capacidade de interpretação de problemas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA LUIZA MORAES SILVA 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO PROPOSTA PARA UMA VIDA ECONOMICAMENTE 
EQUILIBRADA 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática. 
Palavras-chave: Planejamento, Matemática financeira, Orçamento familiar, 
Resumo: O artigo apresentado tem como objetivo discutir e refletir a relevância da inserção e 
participação dos alunos do 9º ano na vida financeira de suas famílias, através da organização de 
um orçamento doméstico. Para tanto, buscou-se possibilitar ao educando informações 
necessárias sobre educação financeira, despertar o interesse sobre como planejar e administrar o 
orçamento financeiro da própria família, e ainda, relacionar a Matemática com a vida cotidiana. A 
implementação tomou como princípio as próprias experiências empíricas dos educandos, 
demostrando como era o planejamento e a aplicação dos recursos financeiros no orçamento 
doméstico de cada um e como se desenvolveu após a implementação do projeto, evidenciando 
que com uma boa educação financeira é possível assegurar comportamentos básicos que 
contribuam para melhor qualidade de vida das famílias. Os resultados apontaram para um novo 
olhar sobre o orçamento familiar, demonstrando os possíveis riscos da falta de planejamento e a 
importância de se manter controle da entrada e saída dos proventos, permitindo assim um futuro 
melhor para os envolvidos. Ficou evidente o conhecimento adquirido dos alunos no decorrer dos 
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trabalhos realizados e as experiências vivenciadas na prática, indicou uma nova visão sobre 
economia doméstica, propiciando a capacidade de gerir seu próprio dinheiro com 
responsabilidade e compromisso, priorizando os objetivos planejados. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA LUÍZA MORAES SILVA 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Educação Financeira como Proposta para uma Vida Economicamente Equilibrada 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática 
Palavras-chave: Educação Financeira, Planejamento, Orçamento Doméstico, 
Resumo: Esta Unidade Didática propõe um trabalho de forma contextualizada, relacionando os 
conteúdos matemáticos ao cotidiano do aluno. As ações serão realizadas através de palestras e 
vídeos sobre a importância dos conceitos básicos de Educação Financeira Doméstica, problemas 
do cotidiano envolvendo matemática Financeira e como organizar e executar um orçamento 
doméstico, de modo que principalmente o aluno perceba a importância e a utilize em seu 
cotidiano. Com o desenvolvimento das ações de implementação, esperamos despertar a 
curiosidade e o interesse do aluno sobre economia doméstica, e que antes de qualquer compra, 
analise e questione seus gastos, de maneira a se organizarem de forma adequada e 
responsáveis com relação ao consumo, e principalmente auxilie suas famílias no controle ao 
desperdício, e a importância de como planejar e administrar as receitas e despesas da família. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA MARA TANAJURA DA SILVA 
Orientador: Ana Lúcia da Silva - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ESTUDO DE PERÍMETRO E ÁREA DE FIGURAS PLANAS POR MEIO DA RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS COM ALUNOS DE UM 6º ANO 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Geometria, Ensino Fundamental, Área e Perímetro 
Resumo: Durante o ano de 2017 foi desenvolvido um Plano de Implementação Pedagógica da 
disciplina de Matemática, junto a alunos de um 6º Ano do Ensino Fundamental, abrangendo o 
conteúdo de Geometria. Tratou-se do trabalho final do Programa de Desenvolvimento da 
Educação- PDE/2016. O Objetivo foi desenvolver tarefas de Geometria Plana para o aprendizado 
do cálculo de perímetro e área a partir da estratégia de resolução de problemas, sendo que para a 
execução destas ações foi necessário um prévio levantamento de fontes teóricas que 
respaldassem tal prática de campo. Como resultado foi possível observar que, de fato, a 
Geometria é uma disciplina de possibilidades, especialmente se trabalhada a partir da resolução 
de problemas e que os objetivos foram atingidos a partir do trabalho posto a serviço do potencial 
de cada aluno enquanto atendiam à resolução dos problemas, utilizando seu raciocínio criativo e 
dedicando-se à busca de soluções às questões apresentadas, fazendo uso de outras áreas do 
conhecimento enquanto contextualizam a geometria, sempre contato com a mediação docente, a 
serviço dos objetivos propostos. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA MARA TANAJURA DA SILVA 
Orientador: Ana Lúcia da Silva - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESTUDO DE PERÍMETRO E ÁREA DE FIGURAS PLANAS POR MEIO DA RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS COM ALUNOS DE UM 6º ANO 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Geometria, Perímetro, Área, 
Resumo: Esta proposta de intervenção pedagógica foi pensada no formato de Unidade Didática, 
onde se encontram as tarefas que serão desenvolvidas a partir da resolução de problemas. Elas 
foram baseadas nas etapas propostas por Onuchic e Allevato (2009), com o objetivo de que os 
alunos aprendam sobre perímetro e área organizando o pensamento matemático sem a 
preocupação com o excesso de formalização, mas, por uma abordagem mais significativa a partir 
do desenvolvimento da capacidade de administrarem as informações ao seu redor. Esta escolha 
considerou o lugar que a Geometria tem ocupado no desenvolvimento curricular e na experiência 
da professora-autora. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA KIMAK 
Orientador: MARIA IVETE BASNIAK - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO E APRENDIZAGEM DAS QUATRO OPERAÇÕES BÁSICAS DA 
MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA NA PERSPECTIVA DE ENSINO EXPLORATÓRIO ALIADO ÀS 
MÍDIAS TECNOLÓGICAS, JOGOS E MATERIAIS MANIPULÁVEIS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Operações Básica, Ensino Exploratório, Mídias Tecnológicas, Jogos, Materiais 
Manipuláveis, 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo investigar como o ensino exploratório aliado às 
mídias tecnológicas, jogos e materiais manipuláveis, podem contribuir para o ensino e 
aprendizagem das quatro operações básicas da Matemática aos alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental. Para isso foram utilizados os registros de fotos das tarefas escritas, áudio das 
discussões nos grupos, filmagem das apresentações dos alunos e registros escritos no caderno 
de registros da professora, durante dez tarefas desenvolvidas em 39 aulas em duas turmas do 6º 
ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do Estado do Paraná. A investigação permitiu 
concluir que a aplicação de tarefas de natureza exploratória facilitou o processo de ensino e 
aprendizagem das operações básicas da Matemática, pois permitiu aos alunos debaterem, 
argumentarem coletivamente sobre o conteúdo das tarefas aplicadas, explorarem diferentes 
estratégias de resolução e estabelecerem conexão entre elas, ampliando os conhecimentos 
matemáticos. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA KIMAK 
Orientador: MARIA IVETE BASNIAK - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de 
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União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENSINO E APRENDIZAGEM DAS QUATRO OPERAÇÕES BÁSICAS DA 
MATEMÁTICA: UMA PROPOSTA NA PERSPECTIVA DE ENSINO EXPLORATÓRIO ALIADO ÀS 
MÍDIAS TECNOLÓGICAS, JOGOS E MATERIAIS MANIPULÁVEIS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Operações Básica, Ensino Exploratório, Mídias Tecnológicas, Jogos, Materiais 
Manipuláveis, 
Resumo: A unidade didática, resultado dos estudos realizados no Programa de Desenvolvimento 
Educacional do Estado do Paraná, busca contribuir com o trabalho docente no ensino das 
operações básicas, por meio de uma proposta na perspectiva de ensino exploratório aliado às 
mídias tecnológicas, jogos e materiais manipuláveis, a fim de possibilitar o aluno compreender 
essas operações, por meio de prática letiva em que estes possam se sentir como parte ativa do 
processo de construção do conhecimento. Optou-se pelo ensino exploratório por ele favorecer a 
perspectiva do aluno e da aprendizagem como foco do processo. Os conteúdos referentes a 
essas operações estão previstas no conteúdo programático do início do sexto ano do ensino 
fundamental. Dessa forma, a ação inicial será uma avaliação prévia dos alunos para identificação 
dos principais procedimentos algoritmos utilizados, bem como as dificuldades encontradas, para 
em seguida aplicar as tarefas selecionadas utilizando as metodologias citadas acima. Espera-se 
que a aplicação de tarefas utilizando essas metodologias, contribua para minimizar as 
dificuldades encontradas e favoreça a construção de conceitos no ensino e aprendizagem das 
quatro operações básicas da matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA LOURENÇO 
Orientador: Sérgio Carrazedo Dantas - IES: FECEA 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O cálculo do volume via Resolução de Problemas 
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Volume, paralelepípedo retângulo: cubo 
Resumo: Este projeto tem o objetivo de analisar a metodologia de Resolução de Problemas como 
alternativa pedagógica no ensino de Noções de volume, com alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental. A intenção no desenvolvimento desse projeto é de, a partir de situações problemas 
selecionados, analisar junto ao estudante a capacidade de desenvolver o raciocínio, interpretar 
dados, resolver problemas, bem como estimular a confiança. Para desenvolver as atividades será 
seguido os passos de organização de tarefas em etapas, sugerido pelas autoras Allevato e 
Onuchic (2009) descritos no projeto, o uso do material dourado, e a utilização de recursos 
tecnológicos para facilitar a assimilação do conteúdo, serão também realizadas coletas de 
registros escritos das atividades realizadas durante a implementação, a inserção será feita de 
forma gradativa, no primeiro semestre do ano letivo de 2017. Ao final da aplicação da proposta de 
intervenção será feito o relato das informações recolhidas com a aplicação da proposta. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA LOURENÇO 
Orientador: Sérgio Carrazedo Dantas - IES: FECEA 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unespar-uniaodavitoria_sandrareginakimak.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unespar-uniaodavitoria_sandrareginakimak.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unespar-uniaodavitoria_sandrareginakimak.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unespar-apucarana_sandrareginalourenco.pdf


 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O cálculo do volume via Resolução de Problemas: Uma contribuição na construção do 
conhecimento 
Tema: Tendências metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Volume, paralelepípedo retângulo, Cubo 
Resumo: Este projeto tem o objetivo de analisar a metodologia de Resolução de Problemas como 
alternativa pedagógica no ensino de Noções de volume, com alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental. A intenção no desenvolvimento desse projeto é de, a partir de situações problemas 
selecionados, analisar junto ao estudante a capacidade de desenvolver o raciocínio, interpretar 
dados, resolver problemas, bem como estimular a confiança. Para desenvolver as atividades será 
seguido os passos de organização de tarefas em etapas, sugerido pelas autoras Allevato e 
Onuchic (2009) descritos no projeto, o uso do material dourado, e a utilização de recursos 
tecnológicos para facilitar a assimilação do conteúdo, serão também realizadas coletas de 
registros escritos das atividades realizadas durante a implementação, a inserção será feita de 
forma gradativa, no primeiro semestre do ano letivo de 2017. Ao final da aplicação da proposta de 
intervenção será feito o relato das informações recolhidas com a aplicação da proposta. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA MASSARENTI 
Orientador: Marcelo Carlos de Proença - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM SALA DE AULA: UMA PROPOSTA PARA O 
ENSINO DE FUNÇÃO EXPONENCIAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Resolução de Problemas, Estratégias 
Resumo: A Resolução de Problemas é uma estratégia de ensino que propicia uma mobilização 
de conhecimentos matemáticos no sentido de buscar solução. Nessa busca, o aluno aprende a 
raciocinar, montar estratégias, além de socializar os resultados obtidos com mais eficácia. Neste 
artigo, temos como objetivo analisar a compreensão acerca do conteúdo da função exponencial 
por meio da Resolução de Problemas junto ao 1º ano do Ensino Médio. Para isso, elaboramos 
uma sequência didática para ser implementada no Colégio Estadual Paiçandu - Ensino 
Fundamental, Médio, Normal e Profissionalizante, localizado na cidade de Paiçandu, PR, em uma 
turma de 40 alunos. Desenvolvemos as aulas iniciais dessa sequência com base em quatro 
ações, sendo a principal delas o uso do problema como ponto de partida. Verificamos que a 
estratégia mais utilizada pelos alunos foi a de tentativa e erro e regra de três, com uma média de 
57% de acertos. As maiores dificuldades apresentadas foi a compreensão dos enunciados dos 
problemas durante a resolução. Para avaliar o desempenho dos alunos, ao final das aulas 
realizamos uma avaliação em que estes obtiveram uma média de 93% de acertos, o que mostra 
que o ensino por meio da abordagem da Resolução de Problemas favoreceu a aprendizagem da 
matemática pelos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA REGINA MASSARENTI 
Orientador: Marcelo Carlos de Proença - IES: UEM 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ensino e a aprendizagem da função exponencial por meio da resolução de problemas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Resolução de Problemas, Estratégias, Matemática 
Resumo: A resolução de problemas é uma estratégia didática fundamental para o 
desenvolvimento intelectual do aluno. Em sala de aula, porém, constatamos um uso exagerado de 
regras e resoluções mediante procedimentos padronizados, desinteressantes e que pouco 
desenvolvem a criatividade e a autonomia dos educandos, voltadas à compreensão de 
Matemática. Diante dessa situação, buscamos responder aos seguintes problemas: quais as 
dificuldades apresentadas pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio no momento de resolver 
situações-problema, envolvendo o conteúdo de função exponencial? O trabalho em sala de aula, 
por meio de resolução de problemas, auxilia a desenvolver a compreensão do conteúdo de 
função exponencial? Elaboramos e pretendemos desenvolver em sala de aula uma Unidade 
Didática com base em um ensino em que a situação-problema é o ponto de partida. Para tanto, 
amparamo-nos em uma análise do análise do processo de resolução no uso de função 
exponencial. Com isso, visamos demonstrar a relevância da abordagem de resolução de 
problemas que propusemos como estratégia didática para o ensino da matemática, com a 
finalidade de ampliar e/ou desenvolver a compreensão dos alunos em relação ao conteúdo de 
função exponencial. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA SAUSEN 
Orientador:  Éverton José Goldoni Estevam - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O Ensino Exploratório e o Laboratório de Ensino de Matemática: possibilidades de 
interlocução a partir de uma prática com alunos do Curso Formação de Docentes 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Laboratório de Ensino de Matemática Ensino Exploratório de Matemática, 
Geometria, 
Resumo: Nesta pesquisa procuramos investigar e analisar como o Laboratório de Ensino de 
Matemática (LEM) pode colaborar para práticas didático-pedagógicas de Ensino Exploratório de 
Matemática (EEM). A pesquisa se inscreveu em uma abordagem qualitativa e a metodologia 
adotada foi a exploratório-interpretativa, tratando-se de uma pesquisa da própria prática, a partir 
de uma experiência realizada pela primeira autora. Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram os 
alunos da quarta série do Curso Formação de Docentes, do Colégio Estadual Túlio de França, 
localizado na cidade de União da Vitória (PR). Os dados foram coletados a partir de registros 
escritos dos alunos referentes à realização de tarefas que compuseram a Unidade Didático-
pedagógica, registros fotográficos da implementação, registros realizados pela professora-
pesquisadora em seu caderno de campo e registros escritos realizados pelos professores da rede 
estadual de ensino nos recursos Fórum e Diário, quando da realização do Grupo de Trabalho em 
Rede (GTR), recursos estes disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) intitulado  
GTR: O Ensino Exploratório e o Laboratório de Ensino de Matemática: investigações em torno da 
Geometria e da Estatística , hospedado na plataforma Moodle. Os dados foram analisados e 
interpretados à luz de referenciais teóricos no campo do EEM, a partir de tarefas de Geometria. A 
pesquisa evidenciou, no contexto dos resultados obtidos, indícios de que o LEM encoraja a 
colaboração e a comunicação, dimensões fundamentais do EEM. Dessa forma, evidencia seu 
potencial colaborativo para práticas didático-pedagógicas de EEM.
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRA SAUSEN 
Orientador: Éverton José Goldoni Estevam - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 
Letras de União da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O Ensino Exploratório e o Laboratório de Ensino de Matemática: uma experiência com 
alunos do Ensino Médio 
Tema: Pesquisas em Educação Matemática e Escola 
Palavras-chave: Ensino Exploratório, Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), Estatística, 
Geometria, Processos de Ensino e de Aprendizagem, 
Resumo: Nesta pesquisa procurar-se-á investigar e analisar como o LEM pode colaborar para 
práticas didático-pedagógicas de Ensino Exploratório de Matemática. A pesquisa se inscreve em 
uma abordagem qualitativa e a metodologia adotada é a exploratório-interpretativa. Os sujeitos 
envolvidos na pesquisa são: em 2016 na aplicação de Teste Piloto: alunos da 3ª série do Curso 
Técnico em Meio Ambiente ou alunos da 4ª série do Curso Formação de Professores (turmas de 
Ensino Médio Profissionalizante); e, em 2017 na implementação do Projeto de Intervenção 
Pedagógica na escola: alunos da 3ª série do Ensino Médio (regular) ou alunos da 4ª série do 
Curso Formação de Professores (Ensino Médio Profissionalizante), do Colégio Estadual Túlio de 
França, localizado na cidade de União da Vitória no Estado do Paraná. Para fins de registros para 
as análises serão utilizadas as produções escritas dos alunos durante o desenvolvimento das 
tarefas propostas, gravações em áudio (com autorização prévia dos alunos) das falas/discussões 
dos alunos no desenvolvimento das tarefas com as respectivas transcrições e registros no 
caderno de campo da pesquisadora. Os dados serão analisados e interpretados à luz de 
referenciais teóricos alicerçados à perspectiva metodológica do Ensino Exploratório articulada ao 
Laboratório de Ensino de Matemática (LEM). 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRO PEREIRA DA SILVA 
Orientador: ROSEFRAN ADRIANO GONÇALES CIBOTTO - IES: Faculdade Estadual de 
Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: SÓLIDOS GEOMÉTRICOS REDONDOS: USO DO GEOGEBRA NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA PARANAENSE 
Tema: Tendências Tecnológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: matemática, geometria, software GeoGebra, Tecnologias Digitais, intervenção 
pedagógica 
Resumo: O presente trabalho de intervenção pedagógica teve por meta propiciar base teórica e 
prática, para a utilização pedagógica das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no 
qual foram abordados conceitos relativos à geometria, com ênfase em sólidos geométricos 
redondos (cones, cilindros e esferas). Os sujeitos foram professores de matemática da rede 
pública paranaense de ensino. Para tal, foi utilizado o software GeoGebra como ferramenta 
computacional didática, no qual, foram trabalhados diversos conteúdos relacionados a volumes, 
áreas da superfície, secções e medidas em geral, permitindo-se aos professores utilizarem de 
forma dinâmica as ferramentas disponíveis no software. Como resultados verificou-se que foi 
possível obter sucesso no uso do software GeoGebra como meio auxiliar de ensino de geometria, 
sendo uma ferramenta tecnológica de grande valia para professores de matemática da rede 
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pública paranaense de educação, tendo por principais vantagens a maior agilidade, praticidade e 
dinamismo na resolução de problemas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SANDRO PEREIRA DA SILVA 
Orientador: ROSEFRAN ADRIANO GONÇALES CIBOTTO - IES: Faculdade Estadual de 
Ciências e Letras de Campo Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Sólidos geométricos redondos: uso do GeoGebra na formação continuada de professores 
da rede pública paranaense 
Tema: Tendências Tecnológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, GeoGebra, sólidos geométricos redondos, formação continuada 
Resumo: Há professores que encontram dificuldades para usar as novas tecnologias na 
disciplina de matemática, em especial as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDIC), não tornando o ensino da mesma, dinâmico e interativo. Para contornar este problema os 
educadores podem buscar aprimorar seus métodos de ensino e aprendizagem com o uso das 
tecnologias atuais aplicadas aos modelos tradicionais de ensino, otimizando o entendimento do 
conteúdo apresentado. O presente trabalho visa contribuir para a formação continuada de 
professores de matemática, propiciando-lhes base teórica e prática, sobre a utilização do software 
GeoGebra, para o processo de ensino-aprendizagem de cones, cilindros e esferas. Como 
metodologia serão selecionados professores de matemática da rede pública estadual de ensino, 
da cidade de Campo Mourão - PR, com interesse em conteúdo relativo a sólidos geométricos 
redondos, tendo por ferramenta tecnológica o software GeoGebra. Para tal será realizado aulas 
práticas no laboratório de informática, sobre como utilizar alguns dos recursos do software. 
Aplicando as ferramentas disponíveis na execução de exercícios referentes ao conteúdo de 
sólidos geométricos redondos, sistematizando o aprendizado, analisando-se a partir de seus 
relatos, os resultados alcançados. 

 

Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SEYLA SILVANA DE TOLEDO 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: ENSINANDO GEOMETRIA POR MEIO DE TAREFAS E O GEOGEBRA: UM ESTUDO 
COM ALUNOS DO 6º ANO 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Tarefas, Geometria, GeoGebra, 
Resumo: Este artigo apresenta o resultado da implementação de tarefas exploratórias, 
construídas na forma de uma unidade didática durante o Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE 2016/2017 e direcionadas ao 6º ano do ensino fundamental. As tarefas 
apresentadas tinham como objetivos a construção de conceitos e a apresentação de resultados 
da Geometria Euclidiana Plana com auxílio do software GeoGebra. Por meio da análise feitas 
após a realização das tarefas, com 68 participantes da pesquisa, observou-se que a utilização das 
tarefas e de recursos tecnológicos, na forma  aula reversa  favorece a compreensão do aluno e 
possibilita a construção do seu próprio conhecimento. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SEYLA SILVANA DE TOLEDO 
Orientador: Valdeni Soliani Franco - IES: UEM 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ENSINANDO GEOMETRIA POR MEIO DE TAREFAS E O GEOGEBRA: um estudo com 
alunos do 6º ano 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Ensino, Geometria, Tarefas, GeoGebra, 
Resumo: Diante das dificuldades de aprendizagem em geometria apresentadas pelos alunos, 
surge a necessidade de se buscar novas metodologias de ensino que favoreçam o processo de 
ensino e de aprendizagem. Esta produção didático- pedagógica apresenta uma proposta de 
tarefas envolvendo os conteúdos de Geometria do 6º ano que serão desenvolvidas no laboratório 
de informática utilizando o software GeoGebra e tem como objetivo ampliar as possibilidades de 
aprendizagem e incentivar o uso da tecnologia como forma de construção do conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SHIRLEY DE OLIVEIRA 
Orientador: José Ricardo Souza - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O lúdico no ensino aprendizagem de números decimais 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Jogos, números decimais, jogos matemáticos 
Resumo: Este artigo discute a experiência realizada no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE - do Estado do Paraná, na cidade de Terra Roxa, na Escola Estadual do 
Campo de São José - Ensino Fundamental. Com o objetivo de apresentar resultados da utilização 
de jogos como estratégia no processo de ensino aprendizagem de Matemática, com o conteúdo 
de Números Decimais. A opção por este tema foi decorrente de constatações da própria prática 
pedagógica e de depoimentos de colegas sobre a fragilidade do conhecimento matemático a 
respeito de Números Decimais. Este conteúdo é apresentado aos educandos na segunda fase do 
Ensino Fundamental e permanece por todo o Ensino Médio. Para o desenvolvimento dos estudos 
organizamos uma Unidade Didática em três momentos distintos. O primeiro foi de estudo, reflexão 
e discussão sobre o surgimento e a importância dos números decimais no nosso cotidiano e o uso 
dos jogos pelos nossos antepassados. O segundo foi, à ação prática com a apresentação e 
discussão de alguns jogos e atividades que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem. E o 
terceiro momento foi de finalização, quando foi realizada uma avaliação de duas formas: uma 
atividade em forma tradicional e outra em forma de jogo. Ao analisar o resultado obtido 
constatamos que houve uma maior participação dos alunos nas atividades lúdicas realizada 
através dos jogos o que facilitou a compreensão e a aprendizagem do conteúdo abordado. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SHIRLEY DE OLIVEIRA 
Orientador: José Ricardo Souza - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O lúdico no ensino aprendizagem de números decimais 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática. 
Palavras-chave: Em geral, a matemática é apresentada aos estudantes como algo difícil de 
aprender e nada prazeroso de estudar, Essa concepção tem grande influência sobre os alunos 
que, muitas vezes, julgam difícil de compreendê-la, Neste sentido, a utilização de jogos é u 
Resumo: Em geral, a matemática é apresentada aos estudantes como algo difícil de aprender e 
nada prazeroso de estudar. Essa concepção tem grande influência sobre os alunos que, muitas 
vezes, julgam difícil de compreendê-la. Neste sentido, a utilização de jogos é uma tentativa de 
romper essa visão acerca da Matemática. Ao desenvolvermos este trabalho, com o intuito de 
proporcionar um saber matemático construído de forma prazerosa, faremos a aplicação de jogos 
matemáticos aos alunos do 6º ano. Esses jogos serão utilizados como estratégia pedagógica para 
o ensino aprendizagem de números decimais, proporcionando uma visão, de que a matemática 
tem muita aplicabilidade no cotidiano do ser humano. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SIDENÉA DO ROCÍO KACHAK 
Orientador: João Luíz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: As contribuições do Tangram para a Geometria Plana 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Tangram, criatividade, ângulos, polígonos, área, 
Resumo: Este artigo tem por objetivo a reflexão sobre o ensino da geometria plana e apresentar 
contribuições do Tangram na construção de conceitos geométricos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SIDENÉA DO ROCÍO KACHAK 
Orientador: João Luíz Domingues Ribas - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Tangram: O Encanto Pela Geometria Plana 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Tangram, Criatividade, Ângulos, Polígonos, Área, 
Resumo: Esta Unidade Didática apresenta uma metodologia que proporciona aos alunos 
desenvolverem o raciocínio lógico, à criatividade e a construção de conceitos geométricos de 
forma autônoma, através da manipulação e construção do Tangram, para que, o processo de 
ensino e aprendizagem da geometria plana seja dinâmico e atraente. As atividades propostas a 
serem desenvolvidas com o auxílio do Tangram consistem em estratégias para ampliar a 
concentração, e compreender diversos conteúdos geométricos, como: ângulos, polígonos, área e 
áreas equivalentes. Com a busca desafiadora em: construir figuras geométricas, observação e 
compreensão dos elementos geométricos, cálculo e comparação de áreas, espera-se a 
superação das dificuldades em geometria plana, visando uma aprendizagem significativa. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SÍLVIA DANIELA STRAPASSON BORATO 
Orientador: Neusa Nogas Tocha - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INVESTIGANDO A PROBLEMÁTICA DO LIXO ELETRÔNICO ATRAVÉS DA 
MODELAGEM MATEMÁTICA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Educação Ambiental, Tratamento da Informação 
Resumo: O presente artigo relata os resultados de uma intervenção pedagógica realizada no 
Colégio Estadual Presidente Abraham Lincoln, no município de Colombo/PR, sobre o lixo 
eletrônico. O estudo teve por objetivo desenvolver com os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental os conteúdos de Tratamento da Informação, utilizando-se da Modelagem 
Matemática para conscientizar e promover ações que levem o aluno a repensar suas atitudes e 
compreender que o lixo eletroeletrônico, quando descartado inadequadamente, é prejudicial à 
saúde e ao Meio Ambiente. Para tanto, foi utilizado o método de pesquisa ação onde a sala de 
aula serviu de  ambiente de aprendizagem , com diversas atividades de pesquisa, descobertas e 
investigações utilizando-se da matemática e da estatística para interpretá-las, buscando ajudar o 
aluno a minimizar suas dificuldades para a interpretação de gráficos e tabelas, cálculo de médias, 
porcentagem. Acredita-se que a metodologia utilizada tenha influenciado a opinião e a conduta 
dos alunos em relação ao seu verdadeiro papel como cidadão e transformador social adotando 
uma mudança em seus hábitos de consumo, a fim de contribuir para a formação de uma 
sociedade mais ativa e comprometida, tanto no conhecimento quanto na sua participação como 
cidadãos conscientes dos problemas ambientais 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SÍLVIA DANIELA STRAPASSON BORATO 
Orientador: Neusa Nogas Tocha - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: INVESTIGANDO A PROBLEMÁTICA DO LIXO ELETRÔNICO ATRAVÉS DA 
MODELAGEM MATEMÁTICA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Tratamento de Informação e Lixo Eletroeletrônico 
Resumo: Esse trabalho de pesquisa propõe uma investigação de Modelagem Matemática, 
utilizando - se dos conteúdos do Tratamento de Informação, para conscientizar e propor ações a 
respeito dos problemas ambientais e de saúde que o lixo eletroeletrônico ocasiona quando 
descartado inadequadamente. Para tanto a autora pretende desenvolver atividades de 
investigação e pesquisa, utilizando-se da estatística para análise e tabulação de dados, 
procurando promover uma discussão e conscientização a respeito dessa problemática e 
consequentemente uma adoção de novos hábitos visando um consumo sustentável, 
proporcionando a integração entre a educação ambiental e a matemática. O mesmo está 
embasado teoricamente nos autores Burak, Barbosa, Bassanezi e Caldeira, os quais defendem a 
Modelagem Matemática como uma metodologia de ensino e aprendizagem, nas Diretrizes 
Curriculares do Estado do Paraná e também em defesas de mestrados e artigos que exploraram 
esse tipo de lixo, e será aplicado aos alunos do 9º ano do Colégio Estadual Presidente Abraham 
Lincoln, do município de Colombo na região metropolitana de Curitiba . 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SIMONE MAYER PRIMOR 
Orientador: Fabiane de Oliveira - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: BRINCADEIRAS: AMARELINHA, PULAR CORDA, BOLINHA DE GUDE, PIPAS E A 
MATEMÁTICA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Interdisciplinaridade, Brincadeiras, 
Resumo: Apesar de o ensino de Matemática estar passando por momentos difíceis, parecem 
surgir novas reflexões e teorizações sobre o mesmo. Um caminho metodológico para que esta 
situação torne-se realidade está em recordar com os alunos da 8ª série do ensino fundamental do 
Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, certas brincadeiras como: 
amarelinha, pular corda, bolinha de gude, soltar pipa. Sendo essas brincadeiras relacionadas com 
matemática, numa perspectiva interdisciplinar, com objetivo de interpretar e compreender os mais 
diversos fenômenos do nosso cotidiano, devido ao  poder  que estas proporcionam pelas 
aplicações dos conceitos matemáticos. Este projeto será desenvolvido através de atividades 
lúdicas dentro de uma metodologia interdisciplinar a importância das brincadeiras amarelinha, 
pular corda, bolinha de gude, soltar pipa no aprendizado da matemática. Fará parte do cotidiano 
do aluno no decorrer do ano letivo de 2017, sendo vivenciada na prática educacional nas aulas de 
matemática com alunos do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Professora João 
Ricardo Von Borell Du Vernay, com a participação ativa dos mesmos na construção do 
conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SIMONE MAYER PRIMOR 
Orientador: Fabiane de Oliveira - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Brincadeiras: amarelinha, pular corda, bolinha de gude, pipas e a Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Interdisciplinaridade, Brincadeiras, 
Resumo: Este caderno pedagógico constitui parte integrante do Projeto de Intervenção 
Pedagógica do Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE/2016, a qual será realizada junto 
ao Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay, município de Ponta Grossa - 
Paraná, com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. A intenção deste trabalho visa à produção 
de informações de forma interdisciplinar entre Ciências, Matemática e Português, buscando um 
diálogo entre as disciplinas. A intenção é uma maior compreensão da realidade, através do 
estudo de temas que oportunizem uma mudança de atitude durante o processo de produção de 
conhecimento. A realização de um trabalho de integração dos conteúdos disciplinares de 
diferentes áreas do conhecimento pode desenvolver a reflexão e a crítica, oportunizando um 
ensino menos fragmentado e, consequentemente, uma aprendizagem mais efetiva. Neste sentido, 
este Caderno Pedagógico tem como objetivo desenvolver ações e orientações aos adolescentes 
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, a partir de abordagem interdisciplinar com os 
professores de Ciências, Português e Matemática, ambos participantes do programa PDE/2016, 
procurando garantir um desenvolvimento adequado dos alunos, na escola, assim como em seu 
meio social, visando um conhecimento significativo e prazeroso. Dentro desta perspectiva, o 
desenvolvimento de metodologias adequadas possibilitará uma aprendizagem mais significativa e 
duradoura e uma compreensão de determinados conteúdos que até então pareciam 
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desvinculados da realidade. O Caderno Pedagógico está dividido em 3(três) Unidades Temáticas. 
A Unidade I é composta por atividades relacionadas à Matemática. A Unidade II contempla os 
conteúdos de Ciências. A Unidade III é composta por atividades relacionadas à Língua 
Portuguesa. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SIMONE SANTOS FRANZE 
Orientador: TÂNIA TERESINHA BRUNS ZIMER - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LUGAR DE MATEMÁTICA É NO REFEITÓRIO: MODELAGEM MATEMÁTICA NO 
ESTUDO DE TÓPICOS DA GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL 
Tema: Modelagem Matemática 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Refeitório da Escola, Geometria Plana e Espacial, 
Planta Baixa 
Resumo: Este artigo tem por objetivo descrever de que forma a metodologia da modelagem 
matemática pode estruturar uma proposta de projeto de ensino desenvolvida seguindo as etapas 
descritas por Ribeiro (2012). Esta proposta didático-metodológica foi destinada a alunos do 7º ano 
do Ensino Fundamental de um colégio estadual da cidade de Curitiba- Paraná em função do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), na disciplina de Matemática. O trabalho foi 
desenvolvido em 8 etapas tendo como tema gerador o refeitório da escola a ser construído. 
Foram estudados tópicos da geometria plana e espacial e outros conteúdos tais como: medidas 
de comprimento, razão, escala, figuras geométricas planas e espaciais, perímetro, áreas e 
operações com decimais. O trabalho culminou na confecção da planta baixa e da maquete do 
refeitório. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SIMONE SANTOS FRANZE 
Orientador: TÂNIA TERESINHA BRUNS ZIMER - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: LUGAR DE MATEMÁTICA É NO REFEITÓRIO: MODELAGEM MATEMÁTICA NO 
ESTUDO DE TÓPICOS DA GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL 
Tema: Modelagem Matemática 
Palavras-chave: Ensino, Modelagem Matemática, Geometria, Planta Baixa, 
Resumo: Muitas transformações no ensino da matemática ao longo do tempo foram ocorrendo e 
com isso tendências educacionais foram surgindo. A sociedade se modificou também de modo 
que o saber matemático não pode mais ser construído de uma forma isolada e 
descontextualizada da realidade socioeconômica que vivemos. Se nos primórdios uma parcela 
ínfima de pessoas mais abastadas tinha acesso, hoje a matemática faz parte do currículo da 
educação básica obrigatória e garantida por lei para todos. Sendo assim, apresenta-la de uma 
forma atrativa e que faça sentido para quem está aprendendo é um desafio para os professores. 
Com base nisto, este projeto de intervenção tem como objetivo geral apresentar uma proposta 
didático-metodológica, fundamentada na modelagem matemática, para desenvolver conceitos 
relacionados à geometria plana e geometria espacial relativos aos conteúdos curriculares do 7º 
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ano. Para o desenvolvimento desta unidade didática será utilizado como tema gerador o refeitório 
da escola. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SIRLEI MARIA OSTVALD 
Orientador: Emanueli Pereira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União 
da Vitória 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estudo da Matemática Financeira por meio da Modelagem Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática Financeira, Modelagem Matemática, Cidadania 
Resumo: Resumo: Este artigo objetiva relatar e analisar uma atividade de Modelagem 
Matemática, em que foram abordados conteúdos de Matemática Financeira e, oportunizadas 
reflexões que contribuíram para formação dos alunos. O trabalho tem como base metodológica a 
Modelagem Matemática apresentada por Burak (2004). Além dos conceitos pertinentes a 
Matemática Financeira abordou-se questões para despertar nos alunos a reflexão sobre a prática 
do consumo consciente, da importância dos impostos, da necessidade de planejar o orçamento 
financeiro, de analisar as formas de pagamentos, parcelamentos, descontos, multas e juros. O 
desenvolvimento das atividades proporcionou momentos de pesquisa, levantamento e elaboração 
do problema, resolução, socialização, discussão e análise de questões abordadas e respondidas 
matematicamente. No grupo desenvolveu-se a organização e criatividade para realizar as tarefas 
em equipes e o aluno foi estimulado a participar das discussões e ao contrapor suas ideias com 
as de seus colegas, aprendeu a debater, desenvolveu a comunicação e a tomada de decisões e 
ao buscar respostas aos problemas elencados aperfeiçoou e aplicou os conhecimentos 
adquiridos. Assim pudemos verificar algumas contribuições no processo de ensino e de 
aprendizagem e principalmente a importância dos conteúdos de Matemática Financeira para além 
da sala de aula, contribuindo na formação da cidadania. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SIRLEI MARIA OSTVALD 
Orientador: Emanueli Pereira - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União 
da Vitória 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudo da Matemática Financeira por meio da Modelagem Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática Financeira, Modelagem Matemática, Cidadania 
Resumo: Esta Unidade Didática apresenta uma proposta metodológica para o ensino de 
Matemática Financeira, a fim de despertar maior interesse nos alunos do 9° ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Estadual Casimiro de Abreu, nas aulas de Matemática e contribuir de 
forma positiva na formação cidadã dos educandos. O trabalho terá como base metodológica a 
Modelagem Matemática. Além dos conceitos tradicionais de Matemática Financeira serão 
abordadas questões que levem os educandos a uma reflexão sobre a prática do consumo 
consciente, da importância dos impostos, de planejar orçamentos financeiros e a análise das 
formas de parcelamentos, descontos, multas e juros. Durante o desenvolvimento das atividades, 
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serão proporcionados momentos de pesquisa, levantamento e elaboração do problema, 
resolução, socialização, discussão e levantamentos de outras questões elaboradas as quais 
poderão ser respondidas e abordadas matematicamente. Com as atividades propostas pela 
professora e as questões levantadas pelos alunos, intenciona-se contribuir de forma significativa 
no processo de ensino e aprendizagem, para que os alunos compreendam a importância dos 
conteúdos de Matemática Financeira para além da sala de aula. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SOLANGE VANDERLINDE 
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS MATEMÁTICOS COMO ESTRATÉGIA PARA APRENDIZAGEM 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Jogos, aprendizagem, escola 
Resumo: Neste trabalho sintetizamos a implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica 
realizado no Colégio Estadual de Dois Vizinhos - Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante 
com alunos do 6º ano, e que apresentam defasagem em matemática básica. Através da utilização 
de Jogos Matemáticos, cujo foco é intervir nas dificuldades dos conhecimentos básicos de 
matemática, buscamos uma aprendizagem significativa, bem como a superação das dificuldades 
dos alunos através dos desafios matemáticos lançados de forma lúdica e diferenciada. A 
utilização de material didático adequado é necessária para introduzir, mediar ou mesmo finalizar 
um conteúdo. Esse recurso é incorporado na educação, sendo relevante na apropriação dos 
conteúdos, por ser uma estratégia repleta de atividades desafiadoras e instigantes. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SOLANGE VANDERLINDE 
Orientador: Paulo Domingos Conejo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: JOGOS MATEMÁTICOS COMO ESTRATÉGIA PARA APRENDIZAGEM 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: jogos, aprendizagem, matemática 
Resumo: Esta unidade didática objetiva desenvolver através dos jogos lúdicos o interesse pela 
disciplina de Matemática, assim como o espírito de investigação, analisando possibilidades de 
soluções e proporcionando subsídios para o aprimoramento do ensino aprendizagem da 
disciplina. Utilizar os jogos matemáticos com a ajuda do professor revisando os conteúdos e 
permitindo ao aluno uma aprendizagem prazerosa, lúdica e significativa. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SOLENI FILIPIN 
Orientador: José Roberto Costa - IES: UNICENTRO 
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Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DAS OPERAÇÕES COM NÚMEROS 
INTEIROS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Ensino e Aprendizagem, Jogos Matemáticos, Números 
Inteiros, Recurso Didático, 
Resumo: Ensinar conteúdos matemáticos em sala de aula tem sido algo desafiador para os 
professores na atualidade. As mídias tecnológicas e os recursos didáticos representam 
possibilidades muito mais concretas para tornar o ensino mais atraente para os alunos do que 
simplesmente orientá-los a pensar e obter resultados por meio de cálculos. Frente a tantos 
obstáculos e dificuldades para dar conta de um ensino eficaz, o objetivo desse estudo foi 
investigar as potencialidades de um trabalho com jogos como recurso didático no ensino de 
números inteiros, particularmente quando envolve as operações com números inteiros. Para a 
realização desse estudo, foi desenvolvido um material pedagógico, na forma de Unidade Didática, 
com algumas sugestões de atividades e jogos na tentativa de elucidar questões acerca das 
dificuldades apresentadas pelos alunos no ensino de Matemática e auxiliar os professores em 
suas aulas. Este projeto foi implementado em uma turma de 7º ano, da Escola Estadual Edite 
Cordeiro Marques, localizada no município de Turvo, no Paraná. Os jogos foram utilizados e se 
constituem como uma proposta diferenciada para motivar os alunos a querer aprender 
Matemática, conscientizando-os de que ela está presente no seu dia a dia e que é necessário 
conhecer caminhos e cálculos diferenciados para se chegar a resultados precisos, 
independentemente do que as mídias e tecnologias nos oferecem. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SOLENI FILIPIN 
Orientador: José Roberto Costa - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DAS OPERAÇÕES COM NÚMEROS 
INTEIROS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Ensino e Aprendizagem, Jogos, Números Inteiros, 
Recurso Didático, 
Resumo: Este estudo se dará na Produção Didático-Pedagógica no formato de Unidade Didática, 
sendo parte integrante do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE. Será desenvolvida 
com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Edite Cordeiro Marques, do 
Município de Turvo - Pr. O projeto tem por objetivo investigar as potencialidades do trabalho com 
jogos no ensino das operações com números inteiros com os alunos do 7º ano do Ensino 
Fundamental. Este material trará algumas sugestões de atividades e jogos na tentativa de 
elucidar questões a cerca das dificuldades apresentadas pelos alunos no ensino de Matemática 
no que se refere ao estudo dos números inteiros, em especial, quando envolve as operações com 
números inteiros. As atividades serão implementadas no primeiro semestre de 2017 e tem 
previsão de uma carga horária de 64 horas. Espera-se que as atividades propostas neste material 
sejam uma proposta de inovação no ensino dos números inteiros e suas operações, tornando o 
processo de ensino e de aprendizagem mais dinâmico e lúdico. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SÔNIA MARIA FEITOSA 
Orientador: Amauri Jersi Ceolim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O presente projeto tem como objetivo investigar se a composição do cardápio planejado 
atende as recomendações nutricionais diárias de energia e proteína, como recomenda o PNAE, e 
também o custo da merenda escolar, com alunos do 7º ano do Colégio Professor 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Merenda Escolar, Educação Matemática Crítica 
Resumo: O presente projeto tem como objetivo investigar se a composição do cardápio planejado 
atende as recomendações nutricionais diárias de energia e proteína, como recomenda o PNAE, e 
também o custo da merenda escolar, com alunos do 7º ano do Colégio Professor Darcy José 
Costa da cidade de Campo Mourão PR. Portanto, trabalhar-se-á com o Tratamento da 
Informação, mais precisamente dados, tabelas, gráficos e porcentagem, considerando as 
dificuldades que os alunos possuem em relacionar a matemática da sala de aula com situações 
cotidianas. Para essa finalidade utilizaremos a Modelagem Matemática numa perspectiva da 
Educação Matemática Crítica. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SÔNIA MARIA FEITOSA 
Orientador: Amauri Jersi Ceolim - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: MODELAGEM MATEMÁTICA E MERENDA ESCOLAR: UMA ALTERNATIVA 
PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 
Tema: TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Merenda Escolar, Educação Matemática Crítica 
Resumo: O presente projeto tem como objetivo investigar se a composição do cardápio planejado 
atende as recomendações nutricionais diárias de energia e proteína, como recomenda o PNAE, e 
também o custo da merenda escolar, com alunos do 7º ano do Colégio Professor Darcy José 
Costa da cidade de Campo Mourão PR. Portanto, trabalhar-se-á com o Tratamento da 
Informação, mais precisamente dados, tabelas, gráficos e porcentagem, considerando as 
dificuldades que os alunos possuem em relacionar a matemática da sala de aula com situações 
cotidianas. Para essa finalidade utilizaremos a Modelagem Matemática numa perspectiva da 
Educação Matemática Crítica. As atividades serão relacionadas aos ambientes de aprendizagens 
de Barbosa (2001) e o cenário para investigação de Skovsmose (2000). A pesquisa será de 
natureza qualitativa, com dados coletados por meio de entrevistas; blocos de anotações, diário de 
campo; diário do professor pesquisador, algumas atividades realizadas pelos alunos e fotografias. 
Espera-se com este trabalho que os alunos se apropriem dos conteúdos matemáticos com mais 
sentido e significado. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 

 
Professor PDE: SUELI COSTA 
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Geometria Dinâmica na Pavimentação de um Plano: recurso para potencializar o 
aprendizado da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria Plana, Mosaicos, Matemática, GeoGebra, 
Resumo: Neste projeto pretendemos trabalhar conceitos de Geometria Euclidiana Plana através 
de pavimentações e composições de mosaicos usando o software GeoGebra. O objetivo principal 
é despertar o interesse dos educandos do 8º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual 
Jardim Porto Alegre, do município de Toledo/PR, pelo estudo desse conteúdo, uma vez que este 
é um tema onde percebemos que há grandes dificuldades de entendimento por parte não só dos 
educandos, como também dos educadores, compreendendo que tais dificuldades podem estar 
associadas à abordagem que é dada ao assunto. Neste sentido, é proposto trabalhar com Mídias 
Tecnológicas, especificamente com o GeoGebra, para despertar o interesse pelo estudo e, 
consequentemente, haja aprendizado. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SUELI COSTA 
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Geometria Dinâmica na Pavimentação de um Plano: recurso para potencializar o 
aprendizado da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria Plana, Mosaicos, Matemática, GeoGebra, 
Resumo: Nesta Produção Didático-Pedagógica pretendemos trabalhar conceitos de Geometria 
Euclidiana Plana através de pavimentações e composições de mosaicos usando o software 
GeoGebra. O objetivo principal é despertar o interesse dos educandos do 8º ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, do município de Toledo/PR, pelo estudo 
desse conteúdo, uma vez que este é um tema onde percebemos que há grandes dificuldades de 
entendimento por parte não só dos educandos, como também dos educadores, compreendendo 
que tais dificuldades podem estar associadas à abordagem que é dada ao assunto. Neste 
sentido, é proposto trabalhar com Mídias Tecnológicas, especificamente com o GeoGebra, para 
despertar o interesse pelo estudo e, consequentemente, haja aprendizado. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SUZANA ROZAS 
Orientador: Luiza Takako Matumoto - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
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Título: O LÚDICO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DAS OPERAÇÕES 
ARITMÉTICAS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Atividades lúdicas, Operações aritméticas, Passatempo, 
Resumo: A necessidade de buscar recursos metodológicos para retomar o estudo das operações 
aritméticas no conjunto dos números naturais, no sexto ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Estadual Ana Divanir Boratto, município de Ponta Grossa, Paraná, moveu a realização deste 
trabalho, visto que a dificuldade em realizar operações simples de adicionar, subtrair, multiplicar e 
dividir prejudica a aquisição de novos conteúdos e promove, muitas vezes, indisciplina e 
desinteresse. Embasadas em pesquisas bibliográficas optou-se pelo lúdico e pela elaboração de 
atividades lúdicas com características de passatempo e adaptadas para o conteúdo em questão. 
Compreende-se que tais atividades possam despertar o gosto do aluno pela disciplina de 
Matemática, auxiliando-os na retomada e ampliação das operações aritméticas, bem como 
favorecer o desenvolvimento de raciocínio lógico, concentração, atenção e autonomia. A 
implementação ocorreu em nove etapas, totalizando trinta e duas horas/aulas, durante horário 
normal de aulas de Matemática, de duas turmas de sexto ano, nos meses de março, abril e maio 
de 2017. As observações mostraram que as atividades lúdicas contribuem com o processo 
ensino-aprendizagem de Matemática e estimula o desenvolvimento de diferentes habilidades. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SUZANA ROZAS 
Orientador: Luiza Takako Matumoto - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O lúdico no processo ensino-aprendizagem das operações aritméticas 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Atividades lúdicas, Operações Aritméticas, Estimular, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem por finalidade apresentar atividades lúdicas adaptadas para 
o 6º ano do Ensino Fundamental envolvendo operações aritméticas (adição, subtração, divisão, 
multiplicação, potenciação e radiciação) de números naturais. As atividades têm características de 
passatempo, porém foram elaboradas com objetivos bem definidos para oportunizar aos alunos, a 
retomada e ampliação de conhecimentos a respeito das operações aritméticas e para que as 
aulas possam ser mais atraentes e prazerosas. Pretende-se com a abordagem lúdica, estimular o 
gosto pela matemática, o desenvolvimento do raciocínio lógico e a capacidade de concentração e 
atenção, motivar a participação e apresentar aos alunos uma matemática significativa. Propõem-
se atividades para serem desenvolvidas individualmente, em duplas ou trios, oportunizando a 
autonomia e a socialização dos alunos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SYLVIO ITO 
Orientador: Pâmela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Resolução de Problemas e o Uso de Jogos como estratégia no ensino envolvendo 
números inteiros 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
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Palavras-chave: Resolução de Problemas, Jogos em Educação Matemática, Números Inteiros, 
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar os resultados da implementação da produção 
didático pedagógica (unidade didática), desenvolvida com alunos do 7º Ano do Ensino 
Fundamental II, do período matutino, no Colégio Estadual do Jardim San Rafael da cidade de 
Ibiporã/Pr, no ano de 2017, fazendo parte da participação no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE. A intenção foi propor uma experiência pedagógica por meio de Resolução de 
Problemas envolvendo situações cotidianas, associadas a jogos de tabuleiro e digitais como 
motivadores para o trabalho a ser realizado. Nela, envolvemos as práticas para o ensino de 
operações com números inteiros, objetivando mostrar ao aluno situações em que ele possa criar 
estratégias, imaginar, desenvolver iniciativa, autonomia, liberdade, estabelecer conexões, 
experimentar tentativas e erro, interpretar resultados, produzindo conhecimento de forma 
prazerosa. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: SYLVIO ITO 
Orientador: Pâmela Emanueli Alves Ferreira - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Resolução de Problemas e o uso de Jogos como estratégias metodológicas no ensino 
da Matemática envolvendo os números inteiros 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Educação Matemática, Resolução de Problemas, Jogos em Educação 
Matemática, Números Inteiros, 
Resumo: A Unidade Didática tem como objetivo utilizar a Resolução de Problemas e o uso de 
Jogos como estratégias metodológicas no ensino da Matemática envolvendo os números inteiros. 
Para isso, utilizaremos jogos de tabuleiros e digitais como um instrumento mediador no ensino de 
Matemática associado à Resolução de Problemas e com enfoque nas operações de números 
inteiros. Uma intenção subjacente é propiciar um espaço e contexto no qual a partir de tarefas 
matemáticas inspiradas em problemas reais do cotidiano os alunos aprendam matemática 
atribuindo significado ao estudo da Matemática de forma prazerosa. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: TERESINHA PARTIKA 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O USO DO GEOGEBRA NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS DE GEOMETRIA PLANA 
E ESPACIAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Mídias Tecnológicas 
Palavras-chave: GeoGebra, Investigação Matemática, Geometria Plana e Espacial, Ensino 
Fundamental, 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo socializar os resultados obtidos na implementação da 
Produção Didático-Pedagógica elaborada durante o estudo no Programa de Desenvolvimento 
Educacional (PDE) do Paraná. O referido trabalho foi desenvolvido na perspectiva de identificar a 
contribuição do software GeoGebra no ensino e aprendizagem de conceitos geométricos 
abordados no 7º ano do Ensino Fundamental. Para tanto, foi aliado a este recurso tecnológico a 
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tendência metodológica de Investigação Matemática. Foi utilizada a versão 5.0.311 do software 
GeoGebra que apresenta a janela de visualização 3D possibilitando uma melhor visualização e 
exploração nas atividades de geometria espacial. Chegou-se à conclusão que o uso deste 
software aliado a Investigação Matemática mostrou-se eficiente em relação ao aprendizado dos 
alunos possibilitando a construção do conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: TERESINHA PARTIKA 
Orientador: MARIA REGINA CARVALHO MACIEIRA LOPES - IES: UNICENTRO 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O USO DO GEOGEBRA NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS DE GEOMETRIA PLANA 
E ESPACIAL 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática: Mídias Tecnológicas 
Palavras-chave: GeoGebra, Investigação Matemática, Geometria Plana e Espacial, Ensino 
Fundamental 
Resumo: A proposta de trabalho trata-se de um Caderno Pedagógico que tem como objetivo 
identificar por meio de uma sequência de atividades a contribuição do software GeoGebra no 
ensino e aprendizagem de alguns conceitos de geometria plana e espacial abordados no 7º ano 
do Ensino Fundamental. No intuito de amenizar a defasagem em relação a conceitos geométricos 
comumente apresentados pelos alunos, buscamos elaborar atividades de exploração e 
investigação que serão desenvolvidas no software GeoGebra, na expectativa de proporcionar aos 
educandos momentos de socialização de aprendizagens, troca de saberes, formulação e 
validação de conjecturas, como possíveis alternativas na construção do pensamento geométrico. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: THAÍS CUNHA CECCATTO 
Orientador: Regina Célia Guapo Pasquini - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO UMA ALTERNATIVA PARA A ABORDAGEM 
DO TEMPO NO SEXTO ANO: UMA EXPERIÊNCIA 
Tema: Tendência em Educação Matemática 
Palavras-chave: O tempo, Matemática, Resolução de Problemas, 
Resumo: Este artigo apresenta um relato da experiência obtida no Programa de Desenvolvimento 
Educacional - PDE, por meio da implementação das atividades propostas na Unidade Didática 
intitulada: Matemática, História da Matemática e História: uma possibilidade de interação, 
realizada no Colégio Estadual Professora Maria Cintra de Alcântara no município de Tamarana, 
PR. Escolhemos a Resolução de Problemas como estratégia de ensino para abordar o tempo, 
concomitante à disciplina de História além de recorrer à História da Matemática, a fim de 
despertar maior interesse dos alunos. Com isso, foi possível envolve-los na construção do 
conhecimento e obter resultados positivos em relação à aprendizagem e à sua participação. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: THAÍS CUNHA CECCATTO 
Orientador: Regina Célia Guapo Pasquini - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Resolução de Problemas: medidas de tempo em uma perspectiva interdisciplinar 
Tema: Tendências em Educação Matemática 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Medidas de Tempo, História da Matemática, Resolução de 
Problemas 
Resumo: A presente Produção Didática contempla o ensino de Matemática voltado para 
atividades interdisciplinares e tem como objetivo maior apresentar a Matemática para os alunos 
de maneira que eles possam ser sujeitos ativos da aprendizagem. Utilizamos a Resolução 
Problemas como uma estratégia para envolver os alunos na construção do conhecimento e, a 
História da Matemática para levar o aluno a perceber que a Matemática é uma criação humana, 
que busca resolver problemas do nosso cotidiano. As tarefas propostas trabalham de forma 
integrada com outras disciplinas do currículo. As tarefas aqui apresentadas abrangem o conteúdo 
sobre Medidas de tempo, e serão destinadas a alunos do 6º ano. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VALDELICE BENTO FONTES 
Orientador: Valdete dos Santos Coqueiro - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS EM SUA 
APRENDIZAGEM EM AULAS DE MATEMÁTICA COM USO DE JOGOS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos no Ensino da Matemática, Resolução de situações-problema, Ensino de 
Matemática, Operações com números naturais, 
Resumo: Este artigo tem como fundamento apresentar a pesquisa realizada com uma turma do 
6º ano de uma escola pública do município de Umuarama, com o objetivo de investigar a 
influência das estratégias desenvolvidas pelos alunos em sua aprendizagem em aulas de 
matemática com uso de jogos, utilizando uma proposta metodológica diferenciada visando a 
compreensão e produção de novos conceitos matemáticos de forma lúdica envolvendo as quatro 
operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. No desenvolvimento do trabalho foram 
propostas 6 atividades com jogos matemáticos, como coleta de dados utilizamos os registros do 
professor durante o uso do jogo e os registros individuais dos alunos com questionamentos e 
situações-problema relacionados ao jogo. Os resultados obtidos no conjunto das atividades 
propostas pela professora com o uso do jogo em sala de aula contribuíram para melhor 
compreensão e aprendizagem dos alunos dos conceitos matemáticos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VALDELICE BENTO FONTES 
Orientador: Valdete dos Santos Coqueiro - IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de 
Campo Mourão 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A INFLUÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS EM SUA 
APRENDIZAGEM EM AULAS DE MATEMÁTICA COM USO DE JOGOS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos, Matemática, Metodologia ,Aprendizagem, 
Resumo: A presente Unidade Didática tem como objetivo proporcionar um contexto pautado em 
problematizações fundamentadas em jogos para o ensino de aluno do 6º ano do Ensino 
Fundamental. Para isso, cada proposta traz sugestões para o uso dos jogos em sala de aula, 
atividades contextualizadas aos alunos através de situações problemas e dicas para o professor 
sobre os aspectos pedagógicos. Os conteúdos envolvidos em todas as propostas de atividades 
relacionam-se a operações com Números Naturais. Espera-se com essa Unidade Didática 
estruturar uma sequência didática para auxiliar os professores em sua tarefa de ensinar tais 
conteúdos e proporcionar aos alunos subsídios para atribuírem significado a sua tarefa de 
aprender matemática. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VALDEVIR BERGAMINI 
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: JOGOS MATEMÁTICOS COMO RECURSO FACILITADOR PARA O ENSINO E 
APRENDIZAGEM SOBRE NÚMEROS INTEIROS 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Ensino de Matemática, Números Inteiros, Etnomatemática, 
Multiculturalismo, 
Resumo: Este artigo sintetiza os resultados de um trabalho desenvolvido para o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), com alunos do 7º Ano, turmas B e C, do período matutino, 
no Colégio Estadual Santo Agostinho - Ensino Fundamental, Médio, Profissionalizante e Normal 
(EFMPN), no município de Palotina/PR, onde trazemos à tona temas e construímos uma 
metodologia de trabalho embasada em jogos matemáticos, de forma a fazer intervenções no 
processo de ensino e de aprendizagem da matemática, de forma a interagir mais com os alunos. 
Na composição do estudo, ainda, exploramos alguns conceitos da Etnomatemática e do 
Multiculturalismo. Com isso, a finalidade principal foi a de motivar e desenvolver a autoconfiança, 
a concentração, o raciocínio lógico, o senso de cooperação, a tomada de decisões e a estratégia 
de ação dos estudantes, através da implementação com jogos matemáticos, promovendo assim 
um estudo sobre os números inteiros. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VALDEVIR BERGAMINI 
Orientador: MARCOS LUBECK - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Jogos Matemáticos como Recurso Facilitador para o Ensino da Matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
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Palavras-chave: Jogos Matemáticos, Ensino de Matemática, Etnomatemática, Multiculturalismo, 
Resumo: O propósito desse estudo é apresentar uma metodologia e fazer reflexões sobre a 
utilização de Jogos Matemáticos como Recurso Facilitador para o Ensino da Matemática à alunos 
do 7º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Santo Agostinho - Ensino Fundamental, 
Médio e Profissional, do município de Palotina, NRE de Toledo. Logo, para seu desenvolvimento, 
realizamos pesquisas em livros, vídeos e artigos científicos, trazendo à tona indagações e 
construindo uma metodologia de trabalho de forma a fazer intervenções no processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática, de forma a interagir mais com os alunos. Ainda, na composição 
desse estudo, exploramos alguns conceitos da Etnomatemática e do Multiculturalismo. Com isso, 
a finalidade principal será motivar e desenvolver a autoconfiança, a concentração, o raciocínio 
lógico, o senso de cooperação, a tomada de decisões e a estratégia de ação dos alunos, através 
da implementação com jogos vindos de diferentes culturas. Nisto, não serão os jogos por si 
mesmos que irão fazer a diferença, mas sim a metodologia e os encaminhamentos dados pelo 
professor. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VALÉRIA PEREIRA DE FREITAS 
Orientador: Adriana Strieder Philippsen - IES: Faculdade Estadual de Educação, Ciências e 
Letras de Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Geometria projetiva: possibilitando um novo olhar na construção de desenhos por meio da 
perspectiva 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometrias não-euclidianas, geometria projetiva, resolução de problemas 
Resumo: O presente artigo é o resultado do estudo sobre uma das geometrias não-euclidianas - 
a geometria projetiva - realizado durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado 
do Paraná - PDE 2016/2017, na Universidade Estadual do Paraná - Campus de Paranavaí. Nesta 
produção estão descritos os resultados da implementação do projeto desenvolvido com um grupo 
de 25 estudantes do nono ano, do Colégio Estadual 11 de Abril - Ensino Fundamental e Médio, 
realizado em período contra turno, com carga horária de 32 h/a, distribuídas em 8 encontros. O 
conteúdo foi abordado por meio da resolução de problemas, que é uma das tendências 
metodológicas que compõem o campo de estudo da Educação Matemática. Salientamos que a 
geometria projetiva é considerada um conteúdo relativamente novo, pois somente no ano de 
2008, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, disponibilizou à rede pública estadual de 
educação, o documento das Diretrizes Curriculares Estaduais para a Educação Básica (DCE), no 
qual consta, no conteúdo estruturante de geometrias, o conteúdo básico de geometrias não-
euclidianas, que contém o conteúdo específico de geometria projetiva. Diante disso, objetivou-se 
explorar o ensino da geometria projetiva, de modo que o estudante perceba que a geometria 
euclidiana, apesar da sua grande importância, não é a única existente e, portanto, não é a única 
que deve ser contemplada no ambiente escolar. Pois, por meio das técnicas utilizadas na 
geometria projetiva, o educando é capaz de adquirir habilidade para representar profundidade 
sobre uma superfície plana (perspectiva), reproduzindo fielmente os objetos como são percebidos 
pela visão humana. 
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Letras do Paraná. 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Geometria projetiva: possibilitando um novo olhar na construção de desenhos por meio da 
perspectiva 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometrias não-euclidianas, geometria projetiva, resolução de problemas, 
Resumo: Pretende-se, nesta produção didático-pedagógica, valorizar e explorar o ensino das 
geometrias não-euclidianas nas aulas de matemática, enfatizando a geometria projetiva, de modo 
que o estudante perceba que a geometria euclidiana não é a única existente, apesar de sua 
grande importância. Busca-se contemplar a representação de profundidade sobre uma superfície 
plana (perspectiva), por meio da construção de desenhos que representem os objetos como eles 
são percebidos pela visão humana. É importante ressaltar que tal geometria não se preocupa com 
as propriedades métricas de seus objetos: ela estuda as propriedades descritivas das figuras 
geométricas. Para a explanação dos conceitos, definições e aplicações da geometria projetiva na 
construção de desenhos, usaremos uma estratégia metodológica que será norteada pela 
resolução de problemas. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VALTINA APARECIDA RANIERI 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Matemática na Formação de Docente: Proposta para utilização do Geoplano 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: formação de docentes, geoplano, aprendizado matemático, 
Resumo: O ensino da matemática sempre surgi como algo difícil, seja para alunos e também 
para os professores, é necessário desconstruir este paradigma. Um ponto de grande importância 
que pode ajudar e muito neste processo de mudança de conceito é introduzir a matemática de 
modo palpável no Curso de Formação de Docentes, pois na formação de novos professores pode 
se agrega conhecimentos interiorizados sobre os conceitos matemáticos. Para tanto utilizou-se do 
Geoplano como material que os alunos poderiam manipular para obter a concretude que a 
matemática tanto necessita, trazendo significado para as aulas, as tornando criativas e atraente 
para os futuros docentes, que futuramente poderão repassar este interesse para seus alunos. 
Após a realização das atividades foi possível perceber que os alunos passaram a ter uma visão 
diferenciada dos vários conceitos matemáticos. O desenvolvimento desse trabalho permitiu 
visualizar as dificuldades do aluno em relação ao conteúdo, conceitos e até mesmo a 
manipulação dos materiais. No decorrer do processo de aplicação das atividades observou-se 
que houve maior interação entre os alunos, aumentando a socialização, vencendo dificuldades e 
melhorando o entendimento dos conceitos matemáticos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VALTINA APARECIDA RANIERI 
Orientador: George Francisco Santiago Martin - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: A Matemática na Formação de Docentes: Proposta para utilização do Geoplano 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação 
Palavras-chave: Geoplano, Benefício, Formação, Professor 
Resumo: O ensino da Matemática sempre foi objeto de discussões quanto às dificuldades que os 
alunos encontram em determinados conteúdos. Há indícios de que uma grande parcela está 
terminando a escolaridade obrigatória sem apresentar domínio sobre os conteúdos mínimos dos 
conceitos matemáticos, este fato tem provocado uma série de críticas em relação às 
metodologias adotadas pelos professores, quanto ao tipo de ensino que esse professor 
proporciona e que tipo de ensino lhe foi proporcionado. Diante disso tem se a preocupação com a 
formação de futuros professores. Este projeto tem como objetivo investigar de que forma uso do 
Geoplano pode contribuir no desenvolvimento dos alunos do 3º ano do curso de formação de 
docentes de modo que esse estudo contribua de forma significativa na formação desses futuros 
educadores, para que possam transmitir os conceitos matemáticos de forma inovadora e não 
simplesmente repetir os conteúdos de forma mecânica. No desenvolvimento do projeto, será 
utilizada a pesquisa de caráter qualitativa na modalidade. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VANDA CLÁUDIA NOGARINI NOVI 
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O uso das tecnologias digitais móveis para fins pedagógicos: o estudo de Geometria por 
meio do software GeoGebra no celular 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Celular, Geogebra, Geometria, Resolução de Problemas, 
Resumo: Este artigo baseia-se em uma pesquisa de participação do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED-
PR), em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL), e tem como objetivo geral 
apresentar resultados de uma intervenção pedagógica implementada junto a alunos do 3º ano do 
Ensino Médio sobre o estudo da Geometria por intermédio da resolução de problemas e do uso 
de mídias tecnológicas, com a inserção do celular como aliado no processo de ensino e 
aprendizagem, explorando as potencialidades do software GeoGebra. As tarefas desenvolvidas 
envolveram diferentes contextos e situações para que os educandos pudessem rever, aprender e 
aprofundar conceitos e procedimentos matemáticos, por meio de tendências metodológicas da 
Educação Matemática de forma desafiadora, como a resolução de problemas e o uso das 
tecnologias digitais móveis. As construções geométricas no software GeoGebra no celular foram 
realizadas pelos estudantes em seus próprios aparelhos, sob a observação, acompanhamento e 
mediação da professora. Os alunos fizeram os registros, salvaram as tarefas desenvolvidas e 
compartilharam seus arquivos. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VANDA CLÁUDIA NOGARINI NOVI 
Orientador: Sandra Malta Barbosa - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
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Título: O estudo de Geometria por meio do software GeoGebra no celular 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Software Geogebra, Celular, Geometria, Resolução de problemas, 
Resumo: Nesta produção, são apresentadas as potencialidades do software GeoGebra no celular 
por meio de intervenções pedagógicas que contemplem o estudo da Geometria, isto é, de uma 
estratégia de ensino que apresenta a Matemática de forma desafiadora, a resolução de 
problemas e o uso das tecnologias digitais móveis, a inserção do celular como aliado no processo 
de ensino e aprendizagem na sala de aula. Os estudantes deverão elaborar os registros de suas 
observações e de suas conclusões e de suas estratégias selecionadas para a resolução das 
tarefas propostas, utilizando o software GeoGebra no celular, para que se possa discutir a eficácia 
do procedimento metodológico adotado. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VANESSA APARECIDA VENÂNCIO 
Orientador: AISLAN DA SILVA NUNES - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Geometria Plana de maneira lúdica e construtiva 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, tangram, tecnologia, 
Resumo: Diante das dificuldades que os alunos apresentam, este projeto busca alternativas para 
desenvolver os conceitos geométricos, as habilidades e a criatividade, bem como objetiva-se 
apresentar uma proposta de ensino nas aulas da Sala de Apoio de matemática mais atraentes e 
assim despertar o interesse dos alunos proporcionando e incentivando a aprendizagem de 
conceitos referentes às formas geométricas planas com o uso do jogo Tangram. Com o avanço 
tecnológico e a criação de novos aplicativos para diferentes tipos de utilização, a informática se 
faz cada vez mais presente no cotidiano dos alunos. É necessário atentar a estas mudanças para 
desenvolver novas alternativas de ensino que despertem o interesse dos educandos em 
apreender a matemática, de uma forma diferente, ou seja, utilizando seu conhecimento e aliando 
ao interesse pela informática. O uso do ambiente computacional pode ampliar ainda mais as 
potencialidades pedagógicas do Tangram, aplicando de forma lúdica, dinâmica e contextualizada 
com atividades variadas, entre elas a exploração de transformações geométricas por meio de 
decomposição e composição de figuras, compreensão das propriedades das figuras geométricas 
planas, representação e resolução de problemas usando modelos geométricos como também 
cálculos de área e perímetro. Esse trabalho também permitirá o desenvolvimento de algumas 
habilidades tais como a visualização, percepção espacial, análise, desenho, escrito e construção. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VANESSA APARECIDA VENÂNCIO 
Orientador: AISLAN DA SILVA NUNES - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Geometria Plana de maneira lúdica e construtiva 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Geometria, tangram, tecnologia, 
Resumo: Esta produção consiste na utilização do Jogo Tangram; um quebra-cabeça chinês de 
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origem milenar formado de sete peças geométricas oriundas de um quadrado, para transmitir o 
conceito de Área e Perímetro das figuras Geométricas Planas. A sequência de atividades será 
aplicada aos alunos matriculados na Sala de Apoio de Matemática do Colégio Estadual Papa 
Paulo VI. EFM, e está estruturada de tal forma que as atividades visam a exploração e a 
identificação das formas geométricas dessas peças, aplicando a tecnologia informática de forma 
lúdica, dinâmica e contextualizada, estimulando o raciocínio; despertando a imaginação e a 
criatividade como estratégia para o ensino. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VÂNIA DE FATIMA TLUSZCZ LIPPERT 
Orientador: Clézio Aparecido Braga - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Estudo e Reflexões sobre aprendizagem de Álgebra no 8 ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Álgebra, Estudo, Reflexão, Matemática 
Resumo: Este artigo objetiva apresentar experiências sobre a aplicação de atividades 
pedagógicas elaboradas com o intuito de melhorar a aprendizagem do conteúdo de álgebra no 
ensino fundamental, trabalhados em sala de aula com alunos do 8° ano do Ensino Fundamental 
do Colégio Estadual Monteiro Lobato do Município de Céu Azul - Paraná, como parte do PDE - 
Programa de Desenvolvimento Educacional - SEED/PR. Foi abordado a utilização de algumas 
ferramentas tecnológicas como o Software LibreOffice, Kit Multiplano, aplicativo Qr Code e com 
sugestões e apontamentos de professores da Rede Estadual de Ensino através do GTR (grupo 
de trabalho em rede da Secretaria de Educação - SEED). Como resultado percebeu-se que os 
alunos ao serem estimulados a usar os recursos tecnológicos citados, demonstraram, através dos 
seus registros, que aprenderam a distinguir as expressões algébricas e suas relações operatórias. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VÂNIA DE FATIMA TLUSZCZ LIPPERT 
Orientador: Clézio Aparecido Braga - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Estudos e Reflexões sobre aprendizagem de Álgebra no 8º ano do Ensino Fundamental 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Matemática, Ensino e Aprendizagem 
Resumo: Esta parte do trabalho irá apresentar e discutir o modelo teórico que fundamentará e 
norteará as análises desenvolvidas durante o período da implementação do projeto pedagógico 
na escola. De fato, como anunciado inicialmente, o objetivo deste trabalho é investigar as 
possíveis contribuições que a abordagem de diferentes significados do conceito dos conteúdos 
introdutórios da álgebra podem trazer para a constituição do conhecimento matemático no 
processo de ensino e aprendizagem. Nesta perspectiva, propõe-se articular os conteúdos, com os 
estudos de matemáticos e estudiosos, que vem deixando de lado abordagens fragmentadas e 
permitindo assim que a álgebra seja útil e que tenha melhor compreensão de algumas de suas 
aplicações. 
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Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VANUZA PAVAN WESLING 
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Matemática Recreativa para o Ensino de Números Inteiros 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Números Inteiros, Ensino, Aprendizagem, Jogos 
Resumo: Este trabalho faz parte de uma pesquisa inserida nas atividades do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE e apresenta metodologias de ensino para os Números 
Inteiros com aplicação concreta. Foi ministrado pelo professor de forma a relacionar o 
conhecimento matemático com experiências reais e jogos, assegurando a teoria e a prática, tendo 
como base teórica os estudos de Piaget, Grando, Lara, Borim, além de outros autores. O objetivo 
principal foi possibilitar aos alunos a compreensão de números inteiros de maneira atraente 
através de jogos que proporcionem interesse, espírito de investigação e curiosidade, 
desenvolvendo o raciocínio lógico e habilidades no cálculo mental. A aplicabilidade dos jogos 
como recursos metodológicos para o ensino de números inteiros buscou alternativas para o 
trabalho pedagógico tornando a sala de aula um ambiente agradável e possibilitou a 
aprendizagem dos alunos do 7º ano do ensino fundamental, como também despertou o gosto 
pela matemática na construção do conhecimento. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VANUZA PAVAN WESLING 
Orientador: Sandro Marcos Guzzo - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Matemática Recreativa para o Ensino de Números Inteiros 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Números Inteiros, Ensino, Aprendizagem, Jogos 
Resumo: O trabalho apresenta metodologias de ensino para os Números Inteiros com 
aplicabilidade concreta, sendo ministrado pelo professor de forma a relacionar o conhecimento 
matemático com experiências reais e jogos, assegurando a teoria e a prática, tendo como base 
teórica Jean Piaget e outros autores. O objetivo geral é possibilitar aos alunos a compreensão de 
números inteiros de maneira atraente, através de jogos que proporcione interesse, espírito de 
investigação, curiosidade, desenvolvendo o raciocínio lógico e habilidades no cálculo mental. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VERÔNICA KAVA 
Orientador: Moisés Meza Pariona - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Metodologia para resolução de problemas como estratégia para o ensino das frações 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática - Resolução de problemas 
Palavras-chave: Frações, Resolução de Problemas, Estratégias, Operações 
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Resumo: Este artigo apresenta um relato e os resultados obtidos com a implementação da 
Produção Didático-Pedagógica intitulada  Metodologia para resolução de problemas como 
estratégia para o ensino das frações , a qual foi desenvolvida com alunos do 6º ano do ensino 
fundamental do Colégio Estadual Professora Joana Torres Pereira no município de Castro. 
Constatando que é significativo o número de alunos que apresentam dificuldades na apropriação 
dos conteúdos que envolvem frações, pretendeu-se desenvolver um estudo para investigar as 
causas das dificuldades decorrentes da apropriação dos conhecimentos básicos da matemática 
na resolução de problemas envolvendo frações, analisando as variáveis que dificultam a 
apropriação desses conhecimentos, buscando identificar a natureza dessas dificuldades. Através 
da metodologia da Resolução de Problemas, procurou-se desenvolver estratégias para reversão 
das situações referentes aos processos de aprendizagem das frações, utilizando material 
concreto e situações do dia a dia, o que possibilitou aos alunos perceber que os conteúdos 
ensinados na escola estão relacionados com problemas e situações do seu cotidiano. Dessa 
forma o estudante teve a oportunidade de construir seu conhecimento lapidando aqueles já 
vivenciados no seu dia a dia, desenvolvendo autonomia, confiança em si mesmo e capacidade de 
compreensão. Palavras-chave: 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VERÔNICA KAVA 
Orientador: Moisés Meza Pariona - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Metodologia para resolução de problemas como estratégia para o ensino das frações 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática - Resolução de problemas 
Palavras-chave: Frações, Resolução de Problemas, Estratégias, Operações 
Resumo: Diante das vivências em sala de aula, muitas vezes nos deparamos com situações de 
dificuldades relacionadas ao aprendizado da matemática. Independente da série/ano que estamos 
trabalhando, os questionamentos sempre são os mesmos:  não gosto de matemática ,   não 
consigo entender , ou ainda,  onde vou usar isso?  Com isso, percebemos que a matemática deve 
ser ensinada partindo da realidade e da necessidade dos alunos, utilizando situações do dia a dia, 
para que percebam que os conteúdos ensinados na escola estão relacionados com os problemas 
e situações do seu cotidiano familiar, social e profissional, despertando maior interesse em 
compreendê-los. Assim sendo, esta produção didática objetiva que, com nossos pares em nosso 
local de atuação possamos discutir, trocar experiências e enriquecer a nossa prática, identificando 
a natureza das dificuldades encontradas na resolução de problemas com frações, buscando 
estratégias e metodologias para solucioná-las, oportunizando aos alunos do 6º ano perceber a 
importância das frações no seu dia a dia, através da motivação e do prazer em aprender. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VIVIANE CHARAVARA IEDE 
Orientador: Neila Tonin Agranionih - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Escrita de textos paradidáticos e aprendizagem matemática 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Língua materna, linguagem matemática, paradidáticos, expressões 
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Resumo: O presente artigo relata os resultados obtidos na aplicação da unidade didática, Escrita 
de Textos Paradidáticos e Aprendizagem Matemática, onde propomos a leitura e escrita de 
estórias produzidos nas aulas de matemática com o objetivo de oportunizar a aproximação entre a 
língua materna e a matemática presente nos diversos setores e projetos escolares. Em 
específico, a aprendizagem de expressões numéricas. A intervenção pedagógica compreendeu, 
em princípio, a leitura coletiva de um livro paradidático, após, a escrita coletiva de uma estória, e 
na sequência, a escrita de textos autorais produzidos pelos alunos, mediante visitação, coleta de 
informações, entendimento do funcionamento destes ambientes e projetos e da matemática neles 
presente na forma de um livro paradidático. A participação e criatividade dos alunos deram origem 
a bons textos e expressões numéricas, apesar das dificuldades apresentadas no decorrer da 
escrita das estórias. Sobre a construção e resolução das expressões numéricas percebemos que, 
quando as mesmas foram escritas dentro de um contexto, a compreensão foi maior e os erros 
diminuíram. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VIVIANE CHARAVARA IEDE 
Orientador: Neila Tonin Agranionih - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: ESCRITA DE TEXTOS PARADIDÁTICOS E APRENDIZAGEM MATEMÁTICA 
Tema: Tendências Metodológicas em Educação Matemática 
Palavras-chave: Paradidáticos, Expressões Numéricas, Língua Materna 
Resumo: A escrita é uma das ferramentas mais utilizadas em sala, especialmente nas aulas de 
matemática. Porém esta, com frequência, se reduz a cópia ou reprodução mecânica de 
exercícios. Através da escrita autoral pode-se verificar melhor o que de fato o aluno aprendeu, 
como constrói conceitos matemáticos, estratégias e caminhos para a resolução de problemas. A 
presente unidade didática tem como objetivo oportunizar, a partir da construção de um livro 
paradidático, a aproximação entre a matemática, a língua materna e a aprendizagem matemática, 
em específico, expressões numéricas a partir de situações que envolvem o cotidiano escolar. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VOLNEI THEISEN 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O CONHECIMENTO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA COMO FATOR DE PROTEÇÃO 
AO DIREITO ECONÔMICO DE CADA CIDADÃO 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática. 
Palavras-chave: Conhecimento, Ensino, Aprendizagem, Matemática Financeira, Cidadania 
Resumo: Este artigo decorre do desenvolvimento de um projeto de intervenção pedagógica a 
respeito do trabalho com a matemática financeira apresentado como resultado do Programa de 
Desenvolvimento da Educacional, PDE - 2016/2017. O estudo aborda o ensino de matemática 
financeira e como os cálculos de juros e porcentagens podem contribuir para uma formação 
cidadã. Foram participantes do projeto alunos do 9º ano do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busatto 
do município de Foz do Iguaçu. Assim, a problemática busca investigar se é possível formar os 
alunos para o exercício da cidadania a partir do conhecimento de matemática financeira. O 
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objetivo foi propor o desenvolvimento de conhecimentos de matemática financeira que poderiam 
contribuir na formação social dos alunos, colaborar para a elaboração de raciocínio lógico e 
crítico, a aplicação de conhecimentos sobre o consumo consciente a partir da resolução de 
problemas contendo juros e porcentagens. A metodologia adotada foi a pesquisa-ação, visando 
articular os conhecimentos com a ação educativa, produzindo conhecimentos reais num processo 
de enfrentamento da realidade. A estratégia de ação favoreceu o desenvolvimento de atividades 
que incentivaram a aprendizagem analisando a realidade por meio da solução de problemas 
matemáticos e tabelas com recursos e informações coletados no ambiente comercial e familiar. 
Conclui-se que o conhecimento de matemática financeira contribui para formação de pessoas 
críticas em relação ao consumo e mais autônomas em relação ao seu equilíbrio financeiro e 
proporciona uma reflexão a respeito do consumismo. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: VOLNEI THEISEN 
Orientador: Renata Camacho Bezerra - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O CONHECIMENTO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA COMO FATOR DE PROTEÇÃO 
AO DIREITO ECONÔMICO DE CADA CIDADÃO 
Tema: Tendências metodológicas em educação matemática. 
Palavras-chave: Conhecimento, Ensino, Aprendizagem, Matemática Financeira, Cidadania, 
Resumo: Este projeto de intervenção pedagógica aborda o ensino de matemática financeira e 
como os cálculos de juros e porcentagens são necessários para uma formação cidadã. Serão 
participantes do projeto alunos do 9º ano do Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busatto do município 
de Foz do Iguaçu. Assim, a problemática envolve a investigação sobre a possibilidade de formar 
os alunos para o exercício da cidadania na escola a partir do conhecimento de matemática 
financeira. O projeto tem como objetivo propor o desenvolvimento de conhecimentos de 
matemática financeira que possam contribuir na formação social dos alunos e no exercício da 
cidadania, para tanto, toma como objetivos específicos desenvolver conceitos de matemática 
financeira, promover a elaboração de raciocínio lógico e crítico, aplicar conhecimentos sobre 
consumo consciente a partir da resolução de problemas matemáticos contendo juros e 
porcentagens e participar do planejamento, da execução e da avaliação de consumo consciente. 
As bases teóricas de investigação compreendem os estudos realizados sobre a autonomia cidadã 
e o ensino de matemática, desenvolvendo conhecimentos sobre como a matemática financeira é 
tratada na educação básica. A metodologia da pesquisa adota como modalidade uma pesquisa-
ação, visando articular a produção de conhecimentos com a ação educativa, para produzir 
conhecimentos reais e criar um processo de enfrentamento da realidade estudada. Assim, a 
estratégia de ação compreende o desenvolvimento de um projeto onde os alunos serão 
incentivados a aprender matemática financeira analisando a realidade de maneira crítica, pois os 
mesmos desenvolverão problemas matemáticos e tabelas com recursos e informações coletados 
no ambiente comercial e familiar. 

 

 
Disciplina / Área: MATEMÁTICA 
 
Professor PDE: WAGNER ALEXANDRE DO AMARAL 
Orientador: Ehrick Eduardo Martins Melzer - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
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Título: AVALIAÇÃO NO ENSINO DA MATEMÁTICA: CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E 
REFLEXÕES SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 
Tema: Concepção sobre a matemática e as práticas avaliativas 
Palavras-chave: Avaliação, Educação Matemática, Ensino e aprendizagem, Concepções, 
Resumo: O presente trabalho é resultante de uma intervenção realizada sobre a avaliação da 
aprendizagem no ensino da matemática, com 22 professores atuantes nas escolas da rede 
estadual de ensino. Os referenciais que subsidiaram essa proposta no que se refere à avaliação 
da aprendizagem foram Libâneo (2013), Luckesi (2005), já em relação ao ensino da matemática e 
a avaliação os referenciais são Fiorentini (1995), Paraná (2008), Sameshima (2008). A 
intervenção foi organizada em quatro unidades que trataram das concepções históricas, conceito 
e função, instrumentos e procedimentos e avaliação em educação matemática. O grupo de 
participantes se constituiu de duas formas: a partir do ambiente virtual Moodle para a realização 
das atividades do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) e, também presencialmente um grupo de 
estudos realizado numa escola localizada na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). As atividades 
envolveram questionários, leituras e discussão do projeto de intervenção, fóruns, diários, 
sistematização a partir dos referenciais, discussões em grupo e apresentação das sínteses. O 
desenvolvimento desta intervenção possibilitou identificar, inicialmente, que os professores 
concebem a avaliação da matemática restrita à aplicação de provas para averiguação do domínio 
de conteúdos. A partir da intervenção e de forma coletiva, os professores entenderam que a 
avaliação da aprendizagem em matemática deve orientar o trabalho do professor e ao mesmo 
tempo ser adequada ao contexto onde se realiza, ou seja, considera-se a necessidade de tomar 
com referência a aprendizagem do aluno e suas necessidades. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objeto de estudo a avaliação da aprendizagem na 
disciplina de matemática. Como professor percebe-se que o ensino da matemática apresenta 
vários questionamentos sobre sua eficácia, seu encaminhamento e principalmente sobre os 
resultados de sua aprendizagem. Nesse sentido uma das dimensões que levanta muitas 
discussões e questionamentos é avaliação da aprendizagem matemática na Educação Básica. 
Nesse sentido pretende-se desenvolver um processo junto aos professores que atuam no ensino 
da matemática, de forma colaborativa, com intuito de refletir e repensar a prática de avaliação 
com vista à uma abordagem formativa. 
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Palavras-chave: Google Drive, Tecnologias, Smartphone, 
Resumo: Neste artigo apresentaremos as nuances obtidas no desenvolvimento das atividades do 
curso O uso do Google Drive como ferramenta pedagógica, como parte do Programa de 
Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE 2016-2017. Esse curso foi realizado 
com o objetivo de responder afirmativamente à questão: Estará nosso corpo docente preparado 
para fazer o uso pedagógico de recursos tecnológicos? Neste sentido, foram realizados 8 
encontros semanais de 4 horas cada, com professores da rede estadual, sendo que, em cada 
encontro eram exploradas diferentes ferramentas tecnológicas disponíveis no Google Drive. 
Durante os encontros, que, foram realizados nas dependências do Colégio Estadual Ipê Roxo, foi 
possível perceber o interesse e satisfação dos professores com a possibilidade de incluir em seus 
cotidianos escolares a utilização de novas metodologias e práticas pedagógicas. 
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no 
Resumo: Atualmente a tecnologia está presente no cotidiano da maioria da população, seja na 
confecção de um documento oficial, numa simples ligação ou mensagem. Tal fato melhorou a 
comunicação e agilizou o acesso à informação. Uma das tecnologias mais presente no dia a dia 
da população hoje em dia é o smartphone, aparelho que congrega várias funções como, por 
exemplo, captura de imagens, acesso à internet, ligações, jogos e entretenimento. A presença 
deste aparelho no ambiente escolar gera vários conflitos, uma vez que há uma lei que proíbe seu 
uso em sala de aula, o uso deve dar-se de maneira pedagógica, então surge a seguinte pergunta, 
estarão os docentes preparados para realizar o uso pedagógico do smartphone em suas práticas? 
Na busca da resposta para tal questão propomos a realização de oficinas com professores que 
desejem aprender a utilizar algumas ferramentas disponíveis nos smartphones, como o google 
drive, afim de minimizar o problema do uso inadequado do celular em sala de aula e, o 
aproveitando como uma ferramenta pedagógica. 
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