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RESUMO 

 

Este estudo relata uma experiência de ensino que se utilizou da modelagem 

matemática como metodologia de ensino em uma turma composta de 36 alunos da 

sexta série do ensino fundamental do Colégio Estadual Pedro Macedo no Estado do 

Paraná. O tema desenvolvido foi “Proporção e desperdício de água”. O 

desenvolvimento deste tema oportunizou importantes discussões a respeito dos 

conteúdos matemáticos de razão e proporção. Trata-se de uma pesquisa ação, cujo 

objetivo foi o de registrar, compreender e interpretar os indícios de envolvimento e 

aprendizagem dos alunos. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Modelagem Matemática, razão e proporção. 

 

 ABSTRACT 

 

This study reports an experience of teaching that is used for mathematical modeling 

as a methodology of teaching in a class composed of 36 students in sixth grade of 

elementary school at Pedro Macedo state school in the state of Parana. The theme 

was “Proportion and waste of water.” The developing this theme gave opportunity for 

important discussions about the content of mathematical reason and proportion. This 

is an action search, whose goal was to register, understand and interpret the 

evidence of involvement and learning of students. 

 

Key Words: Mathematics Education, Mathematical Modeling, reason and proportion.  
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INTRODUÇÃO 

 

Embora no início do PDE meus objetivos fossem o trabalho com tecnologias, 

no decorrer do ano meus estudos acabaram me direcionando para o conteúdo de 

razão e proporção e a tendência de Modelagem Matemática. 

 Durante o ano de 2007 pude aprofundar meus conhecimentos realizando 

vários cursos, em especial o curso ofertado pelo professor Dr. Emerson Rolkouski, 

orientador deste trabalho. Neste curso estudamos sobre as principais tendências da 

Educação Matemática: Resolução de Problemas, Etnomatemática, Modelagem 

Matemática e Informática.  

Em 16 de junho de 2007 também por convite do professor Emerson tive 

oportunidade de participar do II Seminário de Educação Matemática da RME (Rede 

Municipal de Ensino) em Curitiba onde realizei a oficina: A Modelagem na Educação 

Matemática do Ciclo I do Ensino Fundamental com o professor: Everaldo Silveira. 

Estes foram meus primeiros contatos com a Modelagem; identifiquei-me muito 

com essa tendência e com o objetivo de produzir um OAC-Objeto de Aprendizagem 

Colaborativo, escolhi o conteúdo de razão e proporção utilizando a metodologia da 

Modelagem Matemática, tendo como referencial o artigo de Silveira e Rodrigues 

(2007). 

Como professora concursada nas áreas de ciências e matemática esta 

tendência me chamou a atenção devido às várias possibilidades de trabalho 

interdisciplinar que suscita, em particular abrangendo a matemática e a educação 

ambiental em conjunto. 

A seguir apresentarei a fundamentação teórica que balizou minha ação 

pedagógica. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A Modelagem Matemática constitui-se numa abordagem metodológica que 

mediante o processo investigativo busca encontrar soluções para os problemas do 

nosso cotidiano. 

A metodologia da Modelagem Matemática está associada à problematização 

e investigação. Primeiro criamos perguntas e em seguida partimos para a 
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investigação, ou seja, `a busca, seleção, organização das informações e reflexão 

sobre elas. 

Para Silveira e Rodrigues (2007), a Modelagem Matemática é o processo de 

construção de modelos matemáticos que ajudam a compreender uma situação real 

do cotidiano. 

De acordo com as DCE - Diretrizes Curriculares de Matemática para as séries 

finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio - do Governo do Estado do 

Paraná, a Modelagem tem como pressuposto a problematização de situações do 

cotidiano. Ao mesmo tempo em que propõe a valorização do aluno no contexto 

social, procura levantar problemas que sugerem questionamentos sobre situações 

da vida. 

 

 Barbosa (2001), citado nas DCE define a Modelagem Matemática como: 

 

um ambiente de aprendizagem no qual os alunos são convidados a 
indagar e/ou investigar, por meio da Matemática, situações oriundas 
de outras áreas da realidade. Essas se constituem como integrantes 
de outras disciplinas ou do dia-a-dia; os seus atributos e dados 
quantitativos existem em determinadas circunstâncias. (p.37) 

 

 Esta tendência em Educação Matemática almeja um ensino que possibilite 

aos estudantes análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e 

formulação de idéias, rompendo com o ensino de matemática comumente 

encontrado na escola que muitas vezes está distante deste propósito. 

Tradicionalmente o que se observa é a exposição oral do professor de 

definições e exemplos seguidos de exercícios de aprendizagem e fixação. E, ainda 

que se reconheça a validade desta rotina, é importante procurar alternativas 

metodológicas que torne o aprendizado do aluno mais ativo.. 

A matemática acadêmica parece ser algo distante da realidade do aluno e a 

Modelagem surge como uma alternativa para que o aluno perceba as ligações da 

matemática com o mundo real e possibilita que esse possa compreender e atuar no 

mundo atual com a obtenção de modelos matemáticos ou a resolução de situações-

problema propostos. 
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 Segundo Barbosa (2001): 

 

[...] diversos autores têm argumentado pela plausibilidade de usar 
Modelagem Matemática no ensino de matemática como alternativa ao 
chamado “método tradicional” (BASSANEZI, 1990, 1994; 
BIEMBENGUT, 1990, 1999; BLUM & NISS, 1991; BORBA, 
MENEGHETTI & HEMINI, 1997, 1999). 
 No Brasil, Modelagem está ligada à noção de trabalho de 
projeto. Trata-se em dividir os alunos em grupos, os quais devem 
eleger temas de interesse para serem investigados por meio da 
matemática, contando com o acompanhamento do professor 
(BASSANEZI, 1990, 1994; BIEMBENGUT 1990, 1999; BORBA, 
MENEGHETTI & HERMINI, 1997, 1999). Porém, outras formas de 
organização das atividades são apontadas na literatura. Franchi 
(1993), por exemplo, utilizou uma situação-problema “dirigida” para 
sistematizar conceitos de Cálculo Diferencial e Integral. Jacobini 
(1999) problematizou um artigo de jornal com os alunos para abordar 
conteúdos programáticos de Estatística.  
(disponível em http://www.uefs.br/nupemm/anped2001.pdf acessado 
em outubro de 2008) 

 

Respondendo a questionamentos a partir de uma situação real, o aluno pode 

encontrar um modelo matemático. 

 

Modelagem Matemática é o processo de construção de modelos 
matemáticos que ajudam a compreender uma situação real do 
cotidiano. Um modelo matemático pode ser entendido como um 
conjunto de símbolos e relações matemáticas que em certa medida 
representam a situação do mundo real extramatemática estudada e 
pode ser representado por tabelas, gráficos, equações algébricas, 
figuras ou formas geométricas e funções, dentre outras formas 
(SILVEIRA e RODRIGUES, 2007, p.01) 

 

 Na concepção de Biembegut (1999) um Modelo Matemático pode ser 

formulado em termos familiares, tais como, expressões numéricas ou fórmulas, 

diagramas, gráficos ou representações geométricas, equações algébrica, tabelas, 

programas computacionais, entre outros. Também afirma que um modelo é 

proveniente de aproximações realizadas para se poder entender melhor um 

fenômeno e, nem sempre, tais aproximações condizem com a realidade. Mesmo 

com uma visão simplificada, o modelo matemático apresenta aspectos da situação 

pesquisada.  

 No entanto, Barbosa (2005) se posiciona a favor de um processo de 

investigação matemática, sem que necessariamente se construa um modelo 
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matemático, pois este julga mais importante a investigação, a indagação e o 

processo do que o modelo em si. 

Seja qual for a postura adotada a possibilidade de iniciar conteúdos 

matemáticos com questionamentos por meio de um tema ambiental me sensibilizou. 

Penso que enfrentamos atualmente uma crise ambiental nunca vista na história da 

humanidade sendo importante que a educação ambiental seja trabalhada de forma 

interdisciplinar, partindo de objetivos bem claros e entendida como um processo 

contínuo não limitado a escolas ou instituições. 

A educação ambiental deve envolver um maior número de pessoas para seja 

efetivamente participativa. Deve partir da realidade dos educandos, de sua própria 

comunidade e dos problemas locais sem esquecer a universalidade que as questões 

ambientais apresentam. 

Afirma D’Ambrósio (2001) que: 

 

A questão ambiental se apresenta com urgência como tema central 
dos programas escolares. Dificilmente, essas questões poderão ser 
abordadas sem matemática. Isso implica a apresentação de novos 
conteúdos e metodologias que permitam capacitar o aluno para o 
fazer matemático, como aquilo que a modelagem possibilita (p.17). 

 

 Considerando estas afirmações a implementação apresenta uma proposta 

interdisciplinar de trabalho envolvendo as áreas de matemática e educação 

ambiental, utilizando a modelagem matemática como metodologia de ensino.  

 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

 Meu trabalho de Implementação PDE foi desenvolvido durante todo o ano de 

2008 e teve como cenário principal o Colégio Estadual Pedro Macedo – Ensino 

Fundamental, Médio e Profissional, localizado na cidade de Curitiba, na Avenida 

República Argentina, nº 2376, no bairro do Portão. 

 No ano de 2008 o colégio contava com um total de 2688 (dois mil, seiscentos 

e oitenta e oito) alunos, distribuídos em três turnos. 
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ALUNOS 

 

Os alunos, personagens dessa pesquisa pertenciam a uma turma de sexta 

série composta de 36 alunos, sendo 15 do sexo masculino e 21 do sexo feminino, 

dos quais 6 foram transferidos no decorrer do ano. Todos esses alunos estavam 

regularmente matriculados no colégio no ano de 2008 com idades na faixa de11 a 

15 anos. 

Além desta turma específica de sexta-série, a implementação atingiu outros 

343 alunos de sextas e oitavas séries do colégio envolvidos no projeto ambiental 

denominado de Eco-Vida. 

 

PROFESSOR PESQUISADOR 

 

Este trabalho foi desenvolvido por Dirce Mayumi Miyasaki, professora PDE 

2007, licenciada em ciências (1986) com habilitação Plena em Matemática em 1988 

pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Umuarama (FAFIU). Especialista 

em Metodologia do Ensino também pela FAFIU. 

 

PROBLEMA DA PESQUISA 

  

Quais as potencialidades da Modelagem Matemática para o ensino e aprendizagem 

dos conceitos de razão, proporção e funções? 

 

Objetivo geral 

 

 Verificar a possibilidade de compreensão de conceitos matemáticos 

abordando o tema proporção e desperdício de água, utilizando como metodologia de 

ensino a Modelagem Matemática. 

 

Objetivos específicos 

 

• Verificar a viabilidade de utilização da Modelagem Matemática dentro do 

currículo. 
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• Propor situações problemas a partir dos dados obtidos, que permitam a 

assimilação crítica do conteúdo. 

• Analisar as respostas das soluções-problemas fornecidas pelos alunos. 

• Verificar as evidências de envolvimento e aprendizagem pelos alunos. 

• Verificar a possibilidade de um trabalho interdisciplinar. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

  

 Sou professora das disciplinas de Ciências e Matemática e nesta turma 

específica de sexta-série eu lecionei essas duas disciplinas. 

Para desenvolver a investigação aqui apresentada aplicou-se o material 

didático OAC-Objeto de Aprendizagem Colaborativo-Razão e Proporção, utilizando a 

metodologia da modelagem matemática e os recursos tecnológicos disponíveis: 

DVD, Tvpendrive e computador. 

Pretende-se com este trabalho apresentar a proposta metodológica da 

Modelagem como alternativa para o ensino da Matemática. 

Para o encaminhamento do trabalho em sala de aula foi escolhido o tema: 

desperdício de água. Disparado pelas discussões sobre o tema proposto serão 

trabalhados os conteúdos de razão e proporção. 

Para a aplicação do OAC foram utilizados 4 questionários contendo questões 

abertas. O primeiro deles foi aplicado na fase inicial da pesquisa para identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos quanto ao seu conhecimento sobre 

proporcionalidade. 

Nos dois questionários seguintes foram desenvolvidas situações-problema 

aplicando a matemática referente à proporcionalidade. 

No último questionário, os alunos expuseram os conhecimentos adquiridos no 

decorrer do trabalho desenvolvido. 

Gostaria de salientar que a partir do tema ambiental dentro do Projeto 

Pedagógico do Colégio foi possível desenvolver o Projeto Eco-Vida onde 13 turmas 

puderam pesquisar sobre os temas escolhidos e elaborar trabalhos em equipes para 

apresentação na 6ª Mostra Cultural do Colégio em setembro. 

Todas as turmas de oitavas séries pesquisaram sobre energia e as sextas-

séries pesquisaram os temas: aquecimento global, reciclagem, camada de ozônio, 

problemas relacionados ao lixo e água. 
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Além da pesquisa escrita os alunos puderam apresentar suas produções 

escolhendo uma das formas de apresentação: produção de slides ou vídeos, história 

em quadrinhos, música, dança, teatro, maquete, fotografia com mensagem, poesia, 

textoteca, objetos confeccionados com materiais de sucata, desfile de moda, 

levantamento estatístico, protótipo ou modelo. 

Também foi possível a realização da III Conferência Infanto Juvenil Sobre o 

Meio Ambiente na Escola, sendo que a delegada eleita (aluna que representa o 

colégio) está classificada para a fase estadual. 

No decorrer dos trabalhos foi desenvolvido um site do projeto disponível no 

endereço: 

http://www.ctapedromacedo.seed.pr.gov.br 

PROJETO ECO-VIDA 

 

DESCRIÇÃO DAS AULAS  

 

DIA 15 DE MAIO DE 2008 

 

 A primeira atividade proposta em meu OAC foi iniciada no dia 15 de maio de 

2008 numa aula geminada. 

No decorrer do texto farei alguns apontamentos que será indicado em fonte 

tahoma. 

 

 

  1ª aula do dia 

 

 A aula foi iniciada com questionamentos. 

 Questão 1: 

 Professora:- Alguém já viu animais gigantes? Onde? 

 Resposta dos alunos: 

 Alf: - Vi dinossauros na televisão. 

 D: - Peixes mutantes e gigantes na televisão. Jogaram poluentes no rio e os 

peixes ficaram mutantes e maiores do que na vida real. 

 L: - Elefante no zoológico 

 LP:- Elefante e girafa no zoológico 
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 La: - King Kong na televisão. 

 Professora:- Algum animal gigante na vida real 

 Ninguém responde 

 Professora:- Nós temos o exemplo da tartaruga gigante. 

 Aluno:- baleia  

 Professora:- Então vocês já viram animais gigantes em filmes? 

Professora:- Na vida real nós temos como exemplo as tartarugas gigantes, os 

demais como dinossauros somente conseguimos ver na televisão ou os ossos 

fossilizados destes animais uma vez que Homem e dinossauros nunca conviveram 

numa mesma época. 

 

Como estava previsto utilizei trechos do filme: Malditas Aranhas. O vídeo foi 

convertido em mpg para utilização na Tvpendrive e a imagem ficou ótima. 

O vídeo apresenta imagens de aranhas gigantes devido à poluição de um rio 

com produtos tóxicos. 

 
Os alunos gostaram de assistir ao vídeo. 

 Questão 2: 

Professora:-Por que aranhas gigantes só existem em filmes?  

D: - Porque não existem 

Questão 3: 

Professora:- Você acha que seria possível existir aranhas gigantes na vida 

real? 

Alf:- Sim 

Professora:- Por quê? 

L:- Não, porque só existem aranhas normais. 

La:- Sim, porque pode existir um produto que faça ela crescer. 

P:- Sim porque existem aranhas que são maiores que as outras. 

 

Sobre a possibilidade de existência de aranhas gigantes na vida real 

apresentei um trecho do DVD: Conceito no Dia-a-dia - Matemática na Vida: Razão e 

Proporção-TvEscola MEC, do tempo 09:22 até 11:07 minutos. 

O DVD apresenta a opinião de uma bióloga sobre a possibilidade de 

existência de animais gigantes na vida real. 
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Nesta aula também foi comentado sobre o conteúdo de ciências referente ao 

exoesqueleto das aranhas, que é um artrópode. 

Este vídeo também foi convertido para mpg, mas a imagem e o som não 

ficaram muito nítidos e optei por utilizar o DVD, porém como o DVD travou voltei a 

utilizar a pendrive junto com o televisor. 

Questão 4: 

Professora:- Vocês já ouviram falar em proporção ou proporcionalidade? 

LD:- Eu, um monte de coisas juntas. 

Professora:- Um monte de coisas, fale um exemplo. 

LD:- Já falei, um monte de coisas juntas 

Professora:- Dê um exemplo. 

LD:- Na sala tem um monte de pessoas. 

Professora:- Mais alguém ouviu falar em proporção ou proporcionalidade? 

D:- Já ouvi, mas não lembro. 

Professora:- Mais alguma idéia sobre proporção ou proporcionalidade? 

        -Onde nós usamos a proporcionalidade? 

LD:- Ouvi em um monte de lugar. 

Professora:- O que acontece se você vai receber convidados para uma 

refeição? 

D:- Tenho que fazer mais comida porque vêm várias pessoas. 

Professora:- Então a quantidade de comida depende da quantidade de 

pessoas que virão. Isso é proporcionalidade. 

La: - Numa festa também 

Professora: Numa festa existe proporcionalidade? 

L:- Porque pode chegar mais gente. 

Em:- Vai ter uma proporção de pessoas. 

Questões 5 e 6 

Professora:- Onde ouviram falar em proporcionalidade? 

         -Qual a idéia que vocês têm de proporcionalidade? 

Não responderam. 
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2ª aula do dia  

 

Na segunda aula do dia 15 de maio, para apresentar o tema: Proporção e 

Desperdício de Água, os alunos assistiram a um trecho do documentário: Uma 

Verdade Inconveniente e questionamentos utilizando um software de apresentação 

de slides. 

Abaixo são apresentados o texto e os slides que foram utilizados para 

fomentar o debate: 

Texto: 

A população global não pára de crescer. Segundo a ONU, até 2050, seremos 

aproximadamente 9 bilhões e 300 milhões de habitantes. Contudo, a quantidade de 

água disponível para consumo não aumenta; pelo contrário, está ameaçada pelo 

alto grau de poluição e pelo aquecimento global- de redução em cerca de um terço 

nos próximos vinte anos. Por isso, além da urgente união dos governos mundiais 

para uma gestão inteligente dos recursos hídricos, é de primeira importância que 

todos combatam o desperdício. Você sabe qual é o desperdício aproximado de água 

em litros de uma simples torneira pingando em um dia? (MODERNA, 2006, p. 188)  

Slides 
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 Foi solicitado aos alunos que se organizassem em 7 equipes, e em cada 

equipe haveria um aluno encarregado de coordenar o grupo, um relator, um 

apresentador e um coletor de informações ou dados. 

 Após a saída pelo pátio, cada equipe deveria relatar o que observou e 

apresentar a resposta à questão. 

A aluna BM leu os questionamentos dos slides que foram convertidos para 

JPG e passados na Tvpendrive e em seguida saímos para o pátio tentando 

responder à questão: Qual é o desperdício aproximado de água em litros de uma 

simples torneira pingando em 1 dia? 

 Encontramos uma torneira aberta e pudemos através de questionamentos 

verificar de que forma poderíamos calcular o desperdício, quais instrumentos seriam 

apropriados para o cálculo e em seguida calculamos o desperdício daquela torneira. 

 

 Logo após a formulação da pergunta a aluna L respondeu: 

L:- 15 litros. 

Percebe-se que foi uma resposta aleatória sem raciocínio. 

 Professora:- Como posso saber qual o volume de água que esta torneira está 

desperdiçando em 1 dia? 

 D:- Vendo quantos segundos demora para encher 1 litro e multiplicando. 

 Professora:- Que instrumentos vou usar para medir? 

 Vários alunos sugeriram: Copo, garrafa, seringa. 

 Professora:- Vou colocar um copo de medida.  

 Professora:- Quanto tempo eu vou deixar aqui este copo?  

 LP:- Até encher. 

 Professora:- Se eu deixar até encher eu saberei quanto desperdiça em um 

dia? 

 LP:- Devo multiplicar por 24.  

 Professora:- Se eu deixar encher e multiplicar por 24 saberei quanto 

desperdiça em um dia? 

 LP:- Devo deixar uma hora. 

 Professora:- Então se eu deixar enchendo por uma hora e depois multiplicar o 

resultado por 24, vou saber o volume de água desperdiçado? 
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          LP:- Sim 

 Professora:- Me dêem outra sugestão porque nós não poderemos ficar aqui 

uma hora esperando. 

 D-Medir em segundos 

 Professora:- O que eu vou precisar para medir então? 

 Em:- Copo. 

 Professora:- Como vamos medir os minutos. 

 D:- Se for um minuto para encher uma parte do copo, multiplicar por 60 e 

depois por 24.  

 Professora:- O que vou usar? 

 Em:- Copo 

 Em:- Milímetro 

 Professora:- O que mais vou precisar? 

 Alunos:- Relógio. 

 Em: - Bússola 

 Professora:- Nós podemos usar bússola? 

 Em:- Cronômetro 

 Os materiais que utilizamos para medir o desperdício foram: copo de 
medida, coletor de urina com graduação e também seringa para medir. 
 Utilizamos ainda uma proveta de 50 ml e acabamos enchendo duas 
vezes e o que sobrou utilizamos a seringa para medir. 
 Medimos 3 ml. Descobrimos então que em 1 minuto a vazão foi de 
103 ml. 
 Retornamos para a sala de aula. 
 
 Professora:- Como em 1 minuto a torneira desperdiçou 103 ml de água. 

Quanto ela desperdiçaria em um dia? 

 Cada equipe apresentou o seu cálculo. 

 Como atividade extraclasse, cada equipe deveria então pesquisar em dez 

casas de sua vizinhança tentando descobrir se em alguma delas havia um torneira 

com defeito e responder a questão: 

 Qual é o desperdício aproximado de água em litros de uma simples torneira 

pingando em um dia? 

No dia da entrega da pesquisa também deveria apresentar uma reportagem, 

trecho de vídeo ou documentário de no máximo 10 minutos de diversas fontes como: 
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Internet, revistas, jornais e livros que levantem problemas relacionados à escassez 

ou desperdício de água. 

A pesquisa deveria ser entregue no dia 02 de junho, porém as equipes 

estavam entregando uma pesquisa sobre escassez ou desperdício de água e não 

uma reportagem. Foi explicado o que era uma reportagem e lidas várias reportagens 

para que os alunos compreendessem.  

 Ainda no dia 05 de junho os alunos insistiam em trazer a atividade errada. 

Novamente foi explicado e exemplificado o que é uma reportagem. 

 A apresentação da pesquisa e reportagem ficou para o dia 12 de junho. 

DIA 12 DE JUNHO DE 2008 

 

A terceira aula prevista no OAC (Objeto de Aprendizagem Colaborativo) 

ocorreu em uma aula geminada no dia 12 de junho. 

 Cada equipe apresentou a pesquisa e reportagem. 

 Equipe1: 

 Eu simulei um vazamento na minha e em um minuto vazou 59 ml. Então eu 

multipliquei este número por 60 e deu 3540 e eu multipliquei por 60 outra vez e o 

resultado foi 212400 litros e eu multipliquei novamente por 24 e o resultado foi 

5097600 litros. 

 1 minuto=59 ml 

59x60=3540 

3540x60=212400 

212400x24=5097600 

Fizeram o cálculo errado multiplicando duas vezes por 60. 

O correto seria depois de descobrir um minuto, multiplicar por 60 e 
em seguida multiplicar por 24. 
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Então 3560X24=84960 aproximadamente 85 litros. [anotações 
minhas] 

 Equipe 2: 

P: Em minha residência deixei a torneira vazando por 1 minuto. 

1 minuto=100 ml 

1 hora = 100X60 = 6000 ml 

Em 12 horas=72 000 ml, ou seja, 72 litros  

Em 24 horas= 120.000 ml=124 l 

Fizeram o cálculo 24X6=124.000  

Cálculo errado. 

O correto seria 24X6=144.000 ou ainda 

6000x24=144.000 ml = 144 litros [anotações minhas] 

Equipe 3 

Casa da R: 

10 minutos=900 ml=0,9 l 

1h=5,4 l 

24h =129,6 l 

Professora: Como você fez para calcular? 

Multipliquei 10 minutos por 6 que dará 900 ml, depois com o resultado multipliquei 

por 24 h e o resultado foi de 129,6 l. 

 Equipe 4                     

 Casa da J 
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350 ml em 1 minuto 

 350x60=21000 ml. 

21000x24=504000  

504000 ml por dia ou 504 l. 

 Equipe 5 

 Utilizei garrafas pet de 2l, jarra com medida, uma seringa, um balde e um 

despertador. 

A: vizinho 

B: tio 

C: casa 

D: vó 

E: igreja 

A: 2 litros em 3 horas = 16 litros de água por dia (24/3=8 e 8X2=16) 

B: 150 ml em 30 min = 7.200 ml de água por dia (150X2=300 e 24X300=7.200 ml) 

C: 5 litros em 4 horas e 00 minuto= 30 litros de água por dia. (24/4=6 e 6X5=30) 

D: 220 ml em 1hora= 5280 ml de água por dia =5,28 l. 

E: 50 ml em 1 min=72 litros de água por dia. 

50x60=3000 ml 

24x3000=72000 ml=72 litros 

Esta foi a única equipe que apresentou mais de uma anotação sobre 
o desperdício de água e no dia da apresentação especificou apenas uma de 
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suas anotações. Pode-se observar que a equipe utilizou várias formas para 
o cálculo da vazão. [anotações minhas] 

O aluno escolheu apenas uma das anotações para explicar 

D: A torneira vazou 2 litros em 3 horas. 

Como 24: 3 horas = 8 horas 

Então em 1 dia gastará 8X2=16 litros 

Embora o aluno não tenha estudado o conteúdo de razão e 
proporção da forma tradicional em que é apresentado nos livros didáticos, 
o aluno utilizou o raciocínio correto de proporcionalidade para a resolução 
da questão, isto se observa também nos demais cálculos apresentados por 
esta equipe. [anotações minhas] 

 Equipe 6 

 Nós fizemos a pesquisa com uma seringa. 

 Em 1 minuto a torneira gotejando gasta 21 ml contando com um relógio. 

 Nós calculamos com uma seringa de 3 ml, só que a enchemos 7 vezes para 

acabar a água. 

1minuto=21 ml 

21x60=1260 ml em 1 hora 

1260x24=30240 ml, aproximadamente 30 litros. 

Equipe 7 

 Fizemos uma simulação 

86 ml por minuto 

86x60=5160 ml por hora 

5160x24= 123840 ml aproximadamente 124 litros. 
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DIA 16 DE JUNHO DE 2008 

 

Iniciamos a quinta aula prevista no OAC numa aula geminada. 

 

 No dia 16/06 os alunos em equipes responderam as seguintes questões 

referentes ao segundo questionário. 

 Para que a leitura não se torne cansativa e extensa, as respostas das 7 

equipes foram agrupadas sendo transcritas apenas as mais significativas. 

1- Quantos litros de água você imagina que uma pessoa de hábitos comuns usa por 

dia? 

A equipe 1 apresentou o seguinte cálculo: 

R: 84X24=2006  

O cálculo apresentado não apresenta lógica em seu raciocínio e o 
cálculo está errado uma vez que 8424=2016 

Não houve explicação quanto a tomar como base o número 84. 

A equipe 2 respondeu 100 litros. 

Equipe 3- 129 litros. 

A equipe 4 não respondeu. 

Equipe 5 -30 a 40 litros. 

Equipe 6- aproximadamente 500 litros. 

Equipe 7- 2000 litros. 

O aluno G recusou-se a realizar a atividade em grupo e respondeu: usa 650 litros de 

água uma pessoa. 

2-Segundo sua estimativa de uso diário por pessoa, qual deverá ser o consumo 

mundial diário de água em 2050? Segundo a ONU, até 2050, seremos 
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aproximadamente 9 bilhões e 300 milhões de habitantes (dados fornecidos na 

apresentação de slides) E o consumo de 50% da população mundial nesse mesmo 

ano?  

As equipes estavam em dúvida como se escrevia numericamente o valor 9 bilhões e 

300 milhões de habitantes, o aluno D afirmou que sabia escrevê-lo e se prontificou a 

escrever no quadro. 

A equipe 01 apenas escreveu o valor total aproximado de habitantes: 9.300.000.000. 

Equipe 2 

 2050: 50 =1510 

Esta equipe utilizou aleatoriamente os dados numéricos fornecidos 
na questão, sem utilização de uma seqüência que indicasse um 
planejamento. [anotações minhas] 

Equipe 5 

R: Como a população estimada para 2050 é de 9.300.000.000, então fazemos a 

população vezes os litros gastos por uma pessoa. 

9300x30=270.900.000.000 

Esta equipe utilizou corretamente o raciocínio uma vez que 
utilizaram o número correspondente a população estimada para 2050 e 
multiplicaram pela estimativa dada anteriormente de 30 litros de água por 
pessoa. (estimativa fornecida por eles na resposta 1) Embora a equipe 
tenha omitido os zeros no multiplicando, estes foram colocados no 
produto, porém houve erro de cálculo, pois o produto correto seria 
279.000.000.000 l  

Quanto à segunda questão, esqueceram de responder. [anotações 
minhas] 

Equipe 6: 

R: 9.300.000.000X500=4.650.000.000.000 
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 Resolveram a questão corretamente utilizando o conceito de 
proporcionalidade de maneira adequada, uma vez que utilizaram a 
estimativa de gasto diário de água informada pela equipe na questão 1 
multiplicada pela estimativa populacional em 2050. 

Também não responderam a segunda questão. [anotações minhas]. 

Equipe 7 

9.300.000.000x2000=18.600.000.000 

Também utilizaram corretamente o conceito de proporcionalidade. 
[anotações minhas]. 

3-De acordo com os dados coletados por todas as equipes, qual foi o desperdício 

aproximado de água em litros por dia de uma torneira pingando? 

Alguns alunos me questionaram como fariam para responder a questão. Assim, 

perguntei ao grupo de alunos como poderia responde esta questão.. 

O aluno D responde, somando todos os valores e dividindo 

Equipe 1 

R: O de B S. é de 147 l                

 - Resposta dada pelos alunos. 

Equipe 2 

R: Quanto nós gasta de água por dia 124 litros. 

Esta foi a resposta dada pelos alunos e transcrita com os erros de grafia. Os alunos 

não apresentaram raciocínio lógico na resposta. 

Equipe 3 

R: 47,2 litros                 

Não especificaram o raciocínio utilizado para chegar a resposta 
[anotações minhas] 



 21 

Equipe 4 

R: 124+129+504+16+30+85+144=1032:7= 147 resto 3  

Aproximadamente 147 litros. 

Equipe 5 

R: 147 litros aproximadamente 

Equipe 6 

R: 147 litros 

Equipe 7 

R: 124+129+504+16+30+85+144=1032:7= 147 l aproximadamente 

4-Você acha esse desperdício grande ou pequeno?Por quê? 

Todas as equipes consideraram grande o desperdício e os motivos alegados foram: 

Porque são várias pessoas desperdiçando e não só uma. 

Porque já estamos com falta de água. 

Porque um dia a água vai acabar. 

5-Quantas garrafas do tipo PET (2 litros) poderiam encher com a quantidade de 

água gasta por uma torneira pingando durante 1 dia? 

Equipe 1 

R: Utilizando o cálculo médio do desperdício das torneiras de todas as equipes, é 

preciso 73 garrafas.  

A equipe utilizou o valor de aproximado de 147 dividido por 2. 
[anotações minhas] 

Equipe 2: 
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R: 64 garrafas     

Esta equipe informou que o desperdício médio seria de 124 l, 
portanto o cálculo está errado uma vez que 124: 2 =62 e não 64 
[anotações minhas] 

Equipe 3: 

R: 129:2=64,5       

O valor utilizado pela equipe não corresponde ao valor médio 
calculado pelas equipes, mas sim ao valor correspondente à pesquisa 
realizada pela equipe. [anotações minhas] 

Equipe 4: 

R: 147:2=73 e sobrou resto 1. 

Equipe 5: 

R: 144:2 = 72     

O cálculo foi realizado errado, uma vez que na questão 3 o valor 
médio fornecido pela equipe foi 147 litros e não 144. [anotações minhas]. 

Equipe 6: 

R: 15 garrafas 

Erro de cálculo. Tomando como base o valor de 147 litros, daria 147: 
2= 73 litros. [anotações minhas]. 

Equipe 7: 

R: 147:2 = 73 garrafas 

6-Cite alguns exemplos do que poderia ser feito com essa água. 

As respostas gerais dadas pelas equipes foram: 
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R: Beber, fazer comida, tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, lavar a 

roupa, lavar o banheiro, limpar a casa, dar banho nos animais, lavar o carro, calçada 

e quintal, regar as plantas. 

7-Ao final de um mês, quantos litros de água serão desperdiçados por uma torneira 

pingando? 

Equipe 1 

R: 147X30 

 Serão desperdiçados 4.410 litros.  

Os alunos levaram em consideração o valor médio do desperdício 
calculado pelas equipes. [anotações minhas] 

Equipe 2 

R: 3720   

Embora o desperdício médio calculado pelas equipes foi 147, o 
raciocínio apresentado está correto uma vez que esta equipe respondeu 
que o desperdício seria de 124 litros e 124X30 = 3720[anotações minhas] 

Equipe 3 

R: 129X30=3870 litros        

O valor de 129 litros não corresponde ao valor médio do desperdício 
calculado pelas equipes, mas sim o valor individual desta equipe. 
[anotações minhas] 

Equipe 4 

R: 147X30=441         

Erro de cálculo. 147x30=4410, faltou, portanto acrescentar zero ao produto. 

Equipe 5 
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R: Dependendo de quanto ela pinga, por exemplo, 16 litros em um dia dá em um 

mês 480 litros. 

O valor de 16 litros foi o valor encontrado pela equipe em relação ao 
desperdício. [anotações minhas] 

Equipe 6 

R: 30X7=210X4=840 

As alunas consideraram o desperdício de 30 litros, em uma semana: 
210 litros e em 4 semanas: 840 litros. [anotações minhas] 

Equipe 7 

R: 900.000 litros de água por mês. 

O cálculo está errado, tomando como base um desperdício médio de 147 litros, o 

desperdício seria de 4410 litros. 

8- Se a quantidade de meses triplicarem, o que vai acontecer com a quantidade de 

água desperdiçada? E se a quantidade de meses for reduzida a metade? 

 Algumas equipes não responderam, outras utilizaram um valor numérico para 

exemplificar e calcular. De uma maneira geral as equipes responderam na primeira 

questão que aumentaria ou triplicaria e  na segunda questão que diminuiria ou seria 

reduzida pela metade. 

9- O que ocorre quando há variação da grandeza: quantidade de meses em relação 

à grandeza, quantidade de água desperdiçada? 

Duas equipes não responderam esta questão, um aluno que optou por responder 

individualmente as questões respondeu equivocadamente e as demais equipes 

responderam que aumentando os meses o desperdício de água aumenta. 

10-Duas torneiras estão vazando. Em 5 horas, a primeira torneira despeja 12 litros 

de água, enquanto em 3 horas, a segunda 9 litros. Qual delas gera maior 

desperdício? Explique seu raciocínio. 
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Respostas mais significativas: 

Equipe 1: 

R: O maior desperdício é de 3 horas, pois se a torneira ficasse aberta por mais duas 

horas, ela gastaria 15 litros de água. 

Equipe 2: 

R: A segunda, pois mesmo sendo 3 horas vai desperdiçar 9 litros se for 5 horas esta 

torneira irá desperdiçar mais de 12 horas. 

Equipe 3: 

A segunda torneira porque 12: 5=2,4 e 9:3=3 

Várias equipes não responderam a questão, ou não justificaram seu raciocínio. 

DIA 19 DE JUNHO DE 2008 

 

Na sétima aula prevista no OAC, no dia 19 de junho iniciamos o estágio 4 numa aula 

geminada 

 

ANOTAÇÕES SOBRE A AULA 

Nesta aula primeiramente recordamos as questões levantadas na primeira 

aula e a resposta dada pelos alunos. Em seguida assistimos ao DVD: 

PROPORÇÃO DIRETA E INVERSA utilizando a Tvpendrive e o aparelho de 

DVD. 

Em seguida os alunos responderam o questionário 3 em equipes. 

1-Em quais situações observamos que a variação de certa grandeza está 

relacionada com a variação de outra? Exemplifique sua resposta. 

Equipe 1 

R: Proporcionalidade inversa. 
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Equipe 2 

R: Proporções 

Equipe 3 

R: Com muitas variedades, ou seja, quantidades 

Equipe 4 

R: Quanto mais compramos mais o valor da compra aumenta 

Equipe 5 

R: Sim 

Equipe 6 

R: Proporcionalidade inversa. 

Equipe 7 

R: Exemplo: Quando se faz uma compra de certo valor, e se você for comprar 

mais produtos o valor da sua compra será maior. 

2- Dê exemplos de grandezas proporcionais?  

Equipe 1 

R: Arroz, feijão e ração de cachorro. 

Equipe 2 

R: Misturas, se minha mãe fez um bolo para 6 pessoas e outras 6 vêm na minha 

casa, ela tem que fazer mais um bolo para mais 6 pessoas. 

Equipe 3 

R: Compras, ração de cachorro. 
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Equipe 4 

R: Quando compramos 1 Kg de tomate pagamos certo valor quando compramos 

2 Kg de tomate o preço aumenta, isso é proporcionalidade direta. 

Quando um valor aumenta e o outro abaixa isto é proporcionalidade inversa. 

Equipe 5 

R: Quanto mais rápido fizermos algo, em menos tempo terminaremos. 

Quanto mais comprarmos algo, mais pagaremos 

Equipe 6 

R: Quando se compra 1 Kg de tomate que custa 3,00 e compra 2 Kg vai dobrar o 

preço isso é proporcionalidade direta, na ida corre-se 2 km em 10 minutos e na 

volta corre-se 2 km em 15 minutos isso é proporcionalidade inversa, 

Equipe 7 

R: Ex: Direta: o dobro, inversa: a quilometragem, 270 km: 6 = 45 Km/h, 270 km: 2 

h= 135 Km/h. 

3- O conceito de porcentagem é encontrado em quais atividades do nosso 

cotidiano? 

Equipe 1 

R: Lojas, liquidação e promoção. 

Equipe 2 

R: Fazendo um bolo para 12 pessoas ou mais. 

Equipe 3 

R: Descontos, matemática, gráficos. 
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Equipe 4 

R: Aumento de proporcionais 

Equipe 5 

R: Se eu fizer um bolo para meu Marido e dois filhos colocam 3 ovos e meio quilo 

de farinha, mais descubro que dobrar a receita então coloca seis ovos e um quilo 

de farinha. 

Equipe 6 

R: Em lojas que fazem descontos em porcentagem 

Equipe 7 

R: Exemplo: nos gráficos, nos aumento de salário, no aumento do dólar 

4-Represente 50% na forma de fração. E na forma de número decimal. 

Equipe 1 

R: 
2

1
 

A equipe não respondeu a segunda questão. E na forma decimal? 

Equipe 2 

R: Representar uma forma redonda igual a uma quadrada. 

Equipe 3 

R: Metade e metade. 

Equipe 4 

R: 
50

1
 e na forma decimal 5,0 



 29 

 Observação: o conteúdo de número decimal foi visto na quinta-série 
e não foi retomado ainda neste ano de 2008(19/06) na sexta-série. 

Equipe 5 

R: 
2

1
 e 0,5 

Equipe 6 

R: 
2

1
 e 0, 100 

Equipe 7 

R: 50 %       

     
5

10
  

Pelas respostas dadas pelos alunos, a maioria das equipes demonstra não 
ter compreendido o conteúdo de porcentagem. [anotações minhas]    
 
   DIA 23 DE JUNHO DE 2008 

    No dia 23 de junho fizemos a avaliação-fechamento da unidade. 

ANOTAÇÕES SOBRE A AULA 

Os alunos responderam ao questionário 4 individualmente.  

1) O que você já sabia sobre o assunto proporção? 

Essa questão não foi respondida neste dia, aqui eu coletei as 
informações dadas pelos alunos na primeira aula. 

Respostas mais significativas retiradas da primeira aula. 

LD: - Um monte de coisas juntas.  

D: - Quando aumentasse a quantidade de convidados, tem que aumentar a 

quantidade de comida.  

La: - Numa festa usamos a proporcionalidade. 
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Nas questões seguintes 2 a 5 copiei as respostas individuais mais 
significativas de cada aluno. 

2) Escreva um pouco sobre o que você aprendeu ao estudar o assunto. 

J: Aprendi que usamos a proporção num carro, na velocidade do carro. 

D: De velocidade e tempo. 

P: Contas.  

A: Eu aprendi muito. 

K: Aprendi que a matemática também fala sobre a proporção e é muito legal. 

LP: Que quando nós formos ao supermercado devemos prestar atenção no 

preço, pois cada vez que aumenta o quilo aumenta o preço e vice e versa. 

LA: A proporção é uma mistura. Quando misturamos os ingredientes de um bolo. 

G: Aprendi muita coisa com esse tema do vídeo. 

B: Eu aprendi que usamos proporção para fazer um bolo. 

BM: Que nós usamos proporção pra muitas coisas como nas feiras e mercados. 

BP: Que, por exemplo, quando você aumenta o quilo, por exemplo, de uma 

verdura aumenta o preço. 

GS: Sobre tempo e velocidade. 

Jh: Que a quilometragem e a velocidade são exemplos de proporção. 

     MT - Existem 2 tipos de proporção, a direta: quando se aumenta o quilo e o preço 

do produto e a inversa: quando se aumenta a velocidade e diminui o tempo. 

    RD: Que uma pessoa não aprende proporção só em matemática e sim na vida 

cotidiana. 

Dnl: Eu aprendi que matemática é tudo. 
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Y: Quando você está fazendo um doce e chega mais gente, você tem que fazer 

mais, isso é proporção. 

S: Que usamos proporção no nosso dia-a-dia em grande parte das nossas 

atividades. 

G: Eu aprendi sobre que a matemática não é só números e contas. 

3) Quais as diferenças entre o que você sabia e o que sabe agora? 

Respostas: 

R: Toda, porque eu não sabia nada. 

MT: Porque eu não sabia nada antes agora eu já sei o que é proporcionalidade e 

que existe a proporcionalidade direta e a inversa. 

BP: Que você pode encontrar a proporção em vários lugares onde você esteja. 

BM: Muitas, eu não sabia que tinha proporção direta e inversa. 

G: Agora aprendi mais sobre o assunto. 

LP: Eu não fazia idéia que a gente usasse proporção em tantas atividades. 

4) Esse conhecimento adquirido pode ser utilizado em suas atividades diárias?  

Respostas: 

JM: Sim, percebi que usamos esse conhecimento quando fazemos um bolo. 

LP: Sim, quando realizamos uma compra e iremos pagar. Usamos 

proporcionalidade direta. 

LA: Sim, na compra de gasolina. 

5) Descreva de que forma você poderia contribuir para que não soframos no 

futuro com a escassez de água. 
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A questão 5 os alunos trouxeram respondidas individualmente de casa com 

sugestões sobre responsabilidade de cada um de nós. 

Respostas: 

BM: Tomar banho rápido, desligar a torneira enquanto escova os dentes. 

Gi: Economizar água. 

BP: Alertar adultos e crianças com um projeto que ensine a não desperdiçar 

água, ao tomar banho desligar o chuveiro enquanto está se ensaboando, ao 

escovar os dentes não deixar a torneira aberta se não estiver usando, não jogar 

lixo nas ruas, pois quando chove o lixo vai para os rios. 

BP: Eu posso diminuir o meu tempo de banho, não apertar por muito tempo a 

válvula de descarga da patente, escovar os dentes com a torneira fechada, 

também não jogar lixo ou resíduos nas ruas, não devo jogar lixo na rua, pois 

pode chover e poluir a água dos rios. 

LN: Primeiro, devemos parar de jogar lixo nas ruas, pois quando chove esse lixo 

vai para os bueiros resultando no entupimento dos mesmos.Segundo: os pais 

devem orientar seus filhos para que não demorem muito no banho e devem 

consertar as torneiras com defeito. 

L: Para preservar a água basta não poluir, não jogar lixo no rio, não deixar ligada 

a torneira enquanto está escovando os dentes, desligar o chuveiro enquanto se 

está ensaboando e não desperdiçar a água. 

D: Tomando banhos menores, ajustar torneiras que pingam. 

MT: Economizando água no banho, ao lavar a louça. 

No dia 01 de setembro fomos ao Laboratório de Informática para aprender alguns 

comandos básicos da planilha eletrônica  e construir o gráfico referente ao 

Desperdício de Água.  
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COMENTÁRIOS ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Na fase inicial da pesquisa foi aplicado o primeiro questionário identificando 

os conhecimentos prévios dos alunos quanto ao conteúdo de proporcionalidade, 

com o objetivo de planejar as próximas aulas a partir do conhecimento que os 

alunos já possuem, buscando com isso, um aprendizado mais significativo. 

Logo após o primeiro questionário foi realizado o encaminhamento referente à 

Modelagem Matemática: pesquisa referente ao desperdício de água e somente após 

a apresentação foram aplicados os questionários 2 e 3. 

Apesar de ser utilizado o vídeo da TV Escola MEC: Razão e Proporção a 

abordagem do tema proporção não se deu de forma tradicional com explicação de 

conceitos e fórmulas. 

Nos questionários 2 e 3 foram desenvolvidas situações-problema aplicando a 

Matemática referente à proporcionalidade. 

Embora o conteúdo de proporcionalidade não tenha sido abordado de forma 

tradicional, os alunos elaboraram estratégias para responder às situações problema 

abordadas e muitos responderam e justificaram de maneira adequada à questão. 

 Conhecer a intuição por trás do raciocínio do aluno antes da educação formal 

é importante, pois permite a elaboração mais apurada do conhecimento. Por outro 

lado se começamos a explicar um conteúdo desconsiderando o que o aluno já sabe, 

o aluno pode acabar com um conhecimento compartimentado, sem conexões com o 

que já conhece. 

No último questionário os alunos expuseram os conhecimentos adquiridos no 

decorrer do trabalho desenvolvido. 

Contrapondo o primeiro e o último questionário é possível perceber o 

desenvolvimento dos alunos em relação à aprendizagem de conceitos sobre 

proporcionalidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa realizada demonstra que a Modelagem Matemática se apresenta 

como uma metodologia viável para a aplicação em sala de aula por favorecer 

experiências significativas, o aprendizado e melhorar a motivação e o nível de 

participação dos alunos. 
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 Em termos matemáticos foi possível desenvolver habilidades na resolução 

dos problemas propostos. 

 Como obstáculo para a implantação da Modelagem destacou-se o tempo e o 

conteúdo programático a cumprir. 

 Com relação à compreensão e análise referentes à escassez e desperdício 

de água (trabalhadas durante o ano, na aplicação do OAC e no Projeto Eco-Vida) 

percebeu-se que houve engajamento dos alunos quanto à realização dos trabalhos 

de pesquisa e apresentação. Embora não se possa afirmar que tenha ocorrido 

mudanças de atitudes dos alunos em relação às questões ambientais sobre o tema 

água, podemos inferir que a abordagem metodológica adotada parece ter 

influenciado a opinião dos alunos sobre a questão do desperdício de água, tendo 

como referencial as sugestões de conduta dadas pelos próprios alunos para 

amenizar ou reverter esse problema. 
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ANEXOS 

Questionário 1 

 

1-Alguém já viu animais gigantes? Onde? 

2-Por que aranhas gigantes só existem em filmes? 

3-Seria possível existir aranhas gigantes na vida real? E por quê? 

 4-Vocês já ouviram falar em proporção ou proporcionalidade? 

5-Onde ouviram? 

6-Qual a idéia que vocês têm de proporcionalidade? 

 

 

Questionário 2 

 

1)Quantos litros de água você imagina que uma pessoa de hábitos comuns use por 

dia? 

2) Segundo sua estimativa de uso diário por pessoa, qual deverá ser o consumo 

mundial diário de água em 2050? E o consumo de 50% da população mundial 

nesse mesmo ano? 

3) De acordo com os dados coletados por todas as equipes, qual foi o desperdício 

aproximado de água em litros por dia de uma torneira pingando? 

4) Você acha esse desperdício grande ou pequeno? Por quê? 

5) Quantas garrafas do tipo PET (de 2 litros) poderiam encher com a quantidade de 

água gasta por uma torneira pingando durante um dia? 

6) Cite alguns exemplos do que poderia ser feito com essa água. 

7) Ao final de um mês, quantos litros de água serão desperdiçados por uma 

torneira pingando? 
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8) Se a quantidade de meses triplicar, o que vai acontecer com a quantidade de 

água desperdiçada? E se a quantidade de meses for reduzida a metade? 

9) O que ocorre quando há variação da grandeza quantidade de meses em relação 

à grandeza quantidade de água desperdiçada? 

10) Duas torneiras estão vazando. Em 5 horas, a primeira torneira despeja 12 litros 

de água, enquanto, em 3 horas, a segunda 9 litros. Qual delas gera maior 

desperdício? Explique seu raciocínio.  

 

 

Questionário 3 

 

 

1) Em quais situações observamos que a variação de certa grandeza está 

relacionada com a variação de outra? Exemplifique sua resposta. 

2) Dê exemplos de grandezas proporcionais?  

3) O conceito de porcentagem é encontrado em quais atividades do nosso 

cotidiano? 

4) Represente 50% na forma de fração. E na forma de número decimal. 

 

Questionário 4 

 

1) O que você já sabia sobre o assunto proporção? 

2) Escreva um pouco sobre o que você aprendeu ao estudar o assunto. 

3) Quais as diferenças entre o que você sabia e o que sabe agora? 

4) Esse conhecimento adquirido pode ser utilizado em suas atividades diárias?  

5) Descreva de que forma você poderia contribuir para que não soframos no 

futuro com a escassez de água. 


