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RESUMO  
 
O presente artigo tem o objetivo de demonstrar um projeto de intervenção no ensino 
de Matemática, voltado ao uso de Materiais Manipuláveis. O foco é amenizar a 
defasagem de aprendizagem de conteúdos básicos, identificada nos alunos do Curso 
de Formação de Docentes, haja vista a necessidade de conhecimento destes 
conteúdos para a sua atuação, como futuros professores. Inicialmente, faz-se 
algumas considerações importantes a respeito do uso de Materiais Manipuláveis no 
Ensino de Matemática. Neste contexto, apresenta-se a implementação através de 
Oficinas, dos conteúdos direcionados a cada recurso didático, aspectos relativos à 
origem de cada material e à sua utilização. Complementa-se com a apresentação de 
diagnósticos aplicados antes e após a implementação do projeto. Neste sentido, os 
Materiais Manipuláveis utilizados demonstraram-se importantes recursos para a 
busca da qualidade e compreensão da Matemática, diminuindo as dificuldades que 
comprometem o ensino e aprendizagem dessa disciplina.  
 
Palavras-chave: Materiais Manipuláveis, Matemática, ensino, formação, qualidade. 
 
 
ABSTRACT 
 
The present article has the objective to demonstrate a project of intervention in the 
teaching of Mathematics, directed to the use of Manipulable Materials. The focus is to 
alleviate the gap of learning the basic contents, identified to the students of the 
Teachers Formation Course, has seen the necessity of knowledge of these contents 
for its performance, as future teachers. Initially, there are some important 
considerations regarding the use of Manipulable Materials in the Teaching of 
Mathematics. In this context, it is intended to present the manipulable materials, the 
contents directed to each didactic resource, relative aspects to the origin of each 
material and its use. It complements with the presentation of diagnoses applied before 
and after the implementation of the project. In this sense, the Manipulable Materials 
used shown to be important resources for the pursuit of quality and understanding of 
mathematics, reducing the difficulties that threaten the teaching and learning of this 
discipline. 
 
Keywords : Manipulable Materials, Mathematics, education, formation, quality. 
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1.  Introdução 

 

Percebe-se a preocupação dos professores de Matemática sobre a falta de 

conhecimentos básicos desta disciplina por parte dos alunos, que são pré-requisitos 

necessários à continuidade nos estudos em todos os níveis de ensino, destacando-

se, nesse caso, da 5ª série ao final do Ensino Médio.  

Este fato acarreta uma desmotivação por parte do aluno, que não entende o 

conteúdo ensinado, pois não tem o domínio de algumas habilidades iniciais, tais 

como: operações com números decimais e frações, noções de área e perímetro, 

entre outros. 

O professor, por outro lado, sente-se incapaz, diante das dificuldades 

apresentadas, com resultados insuficientes nas avaliações de aprendizagem. Assim, 

propõe-se uma metodologia utilizando-se recursos que resgatem a compreensão 

dos conteúdos em que os alunos têm dificuldades, para que se alcancem os 

objetivos da aprendizagem qualitativa do conhecimento Matemático.  

Por essa razão, demonstra-se nesse artigo, a implementação de um projeto 

voltado ao uso de Materiais Manipuláveis, retomando-se conteúdos básicos da 

disciplina de matemática.   

Direcionado aos alunos do curso de Formação de Docentes, contudo 

podendo-se estender às outras séries, de acordo com a necessidade de 

aplicabilidade, apresentou-se o estudo dos Materiais Manipuláveis (material 

concreto) no ensino de Matemática, destacando-se aqui: 

• O Material Dourado, tradicionalmente encontrado em madeira, 

formado por cubinhos (unidades), barras (dezenas), placas (centena 

e um cubo grande (unidade de milhar); destinado ao ensino do 

sistema de numeração decimal e operações básicas.  

• A Escala Cuisenaire, constituída por réguas coloridas de 1 cm² de 

seção e de comprimento variando de 1 a 10 cm, onde cada uma 

está associada a uma cor diferente e representa um número. 

• O Geoplano, consistente em uma prancha de madeira onde são 

fixados pinos nos vértices de quadrados de uma malha 

quadriculada, desenhada sobre a madeira. 
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• O Tangram, quebra-cabeça chinês formado por sete peças com 

formas geométricas: cinco triângulos, um paralelogramo e um 

quadrado. 

Priorizaram-se os conteúdos essenciais das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, assim como a ênfase necessária à metodologia, por se tratar de 

alunos que futuramente serão docentes.   

O conhecimento adquirido através de pesquisas bibliográficas delineou a 

proposta de implementação, buscando-se amenizar o problema em questão e 

atender ao objetivo do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), da 

Secretaria de Estado de Educação do Paraná (SEED-PR). 
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2.  Revisão Bibliográfica 

 

Ao longo dos anos, as teorias pedagógicas em relação ao uso dos materiais 

manipuláveis passaram por diversas modificações e foram tomando forma. 

Até o séc. XVI acreditava-se que a capacidade de assimilação da criança 

era igual ao do adulto, apenas com um grau menor de desenvolvimento. A 

aprendizagem era considerada passiva, consistindo principalmente em memorização 

de regras e fórmulas. “Para o professor desta escola – cujo papel era o de 

transmissor e expositor de um conteúdo pronto e acabado – o uso de materiais ou 

objetos era considerado pura perda de tempo, uma atividade que perturbava o 

silêncio ou a disciplina da classe.” (FIORENTINI E MIORIM, 1990). 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), suíço, exerceu grande influência no 

pensamento educacional e foi adepto da educação pública. Foi ele que destacou a 

importância do uso de materiais concretos. Segundo sua teoria, a educação deveria 

começar pela percepção de objetos concretos. 

As habilidades que as pessoas adquirem, ao longo de sua vida, não 

aparecem de repente. Elas vão surgindo a cada etapa vivida, e evoluindo do 

concreto para o abstrato. A primeira experiência concreta pode acontecer na escola 

com materiais apropriados, ou na família, em sua vivência do dia-a-dia. 

Piaget (1896-1980), suíço, estudou a evolução do pensamento até a 

adolescência, investigou o processo de construção do conhecimento e, nos últimos 

anos de sua vida, dedicou-se aos estudos do pensamento lógico-matemático. 

Para Piaget, dos 7 aos 12 anos, a criança encontra-se no estágio das 

operações concretas. Nessa fase ela interage com objetos concretos, sendo capaz 

de passar da ação à operação, justamente quando ela inicia sua fase escolar, 

adquirindo conhecimentos mais elaborados. Cada fase em que a criança está, exige 

do professor um tipo de abordagem, outro método, bem como uma avaliação 

apropriada. É necessário haver uma interação entre a potencialidade de cada etapa 

e o ambiente (escola), que deverá sustentar a aprendizagem e motivá-la. 

De acordo com Nacarato (2004-2005, p. 1), no Brasil, foi na década de 1920 

que surgiram os primeiros debates sobre a utilização de recursos didáticos nas aulas 

de Matemática. Idéias de reforma do ensino de Matemática estavam direcionadas às 

discussões do movimento da Escola Nova (movimento de renovação do ensino que 

foi especialmente forte na Europa, na América e no Brasil, na primeira metade do 
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século XX), onde o ensino era voltado para uma concepção empírico-ativista, 

valorizando os processos de aprendizagem e o envolvimento dos alunos em 

pesquisas, atividades voltadas para o lúdico, a resolução de problemas, jogos e 

experimentos. (DCE, 2006, p.19)  

Essa tendência veio formular a metodologia do ensino de Matemática e 

orientar a produção de diversos materiais didáticos e a prática pedagógica dos 

professores, nas décadas de 1940 até 1980. Já na década de 90, segundo Nacarato 

(2004-2005, p.2), somam-se como importantes recursos didáticos, a calculadora e o 

computador. 

 

2.1 Algumas considerações importantes a respeito do  uso de Materiais 

Manipuláveis no ensino de Matemática 

 

A justificativa relacionada à importância dos materiais manipuláveis no 

ensino de Matemática, segundo Fiorentini e Miorim (1990), é dada pelos professores 

destacando seu caráter “motivador”, ou mesmo de se ter “ouvido falar” que este 

ensino deve partir do concreto, e que estes materiais tornam as aulas mais alegres e 

fazem com que os alunos passem a gostar da Matemática. 

Mas o que são materiais manipuláveis? Considerando a definição dada por 

Reys citado por Nacarato (2005, p. 3), são “objetos ou coisas que o aluno é capaz 

de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação 

no dia-a-dia ou podem ser objetos que são usados para representar uma idéia”. São 

vários os materiais manipuláveis estruturados que podem ser utilizados nas aulas de 

Matemática. Dentre eles, estão o Material Dourado, o Material Cuisenaire, o 

Geoplano e o Tangram. 

Na Geometria, a utilização de alguns materiais manipuláveis é analisada por 

Pais (2000), dando a devida importância à epistemologia do pensamento 

geométrico, destacando para isso os modelos (objeto real), que funcionam como 

primeira forma de representação dos conceitos geométricos.  

Os desenhos vêm em seguida, com uma complexidade maior devido à 

necessidade de interpretação, no caso de uma figura espacial. Depende de detalhes 

e regras do desenho. Na seqüência do processo estão as imagens mentais, estando 

mais próximas da abstração, sendo estimuladas pelos objetos e desenhos. 
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Superar o risco de uma abordagem empírica da geometria requer a 

passagem pela utilização desses elementos. E ele conclui que “esta parece ser uma 

direção pedagógica para a aprendizagem da geometria onde as representações, 

quer seja por um modelo, desenho ou imagem mental, determinam três dimensões 

cognitivas do conhecimento geométrico.” (PAIS, 2000, p. 4) 

Outra questão que deve ser levada em consideração é referente à idéia de 

que muitos têm do uso do material concreto, como uma forma de obter a salvação 

dos problemas no ensino da Matemática. 

Quando o professor utiliza um material didático para a sua aula, deve ter 

formalizada a sua função pedagógica. Ele deverá estabelecer uma ligação entre a 

manipulação dos materiais e situações significativas para a aprendizagem de novos 

conceitos ao aluno. Como aponta Nacarato (2004-2005, p. 4), “um uso inadequado 

ou pouco exploratório de qualquer material manipulável pouco ou nada contribuirá 

para a aprendizagem matemática. O problema não está na utilização desses 

materiais, mas na maneira como utilizá-los”. 

Nesta mesma direção, Pais contribui com a sua opinião acrescentando: 

O uso inadequado de um recurso didático pode resultar em uma inversão didática em 
relação à sua finalidade pedagógica inicial. Isto ocorre quando o material passa a ser 
utilizado como uma finalidade em si mesmo em vez de ser visto um instrumento para a 
aquisição de um conhecimento específico. (PAIS, 2000. p.13) 

Cabe ressaltar, um material concreto não deve ser utilizado como objeto de 

estudo em si mesmo, nem idealizado como facilitador da aprendizagem. Deve vir 

acompanhado de pleno conhecimento de uso, objetivos e finalidades, que se dá pela 

própria formação do professor e que é apontado como um dos principais problemas 

a ser considerado. A esse respeito, Pais faz uma consideração importante:  

Nas atividades de ensino da Geometria, envolvendo o uso de materiais, é preciso estar 
duplamente vigilante para que toda informação proveniente de uma manipulação esteja em 
sintonia com algum pressuposto racional e, ao mesmo tempo, que todo argumento dedutivo 
esteja associado a alguma dimensão experimental. Acreditamos que este é o primeiro 
passo para valorizar uma interpretação dialética para o uso dos materiais didáticos. Evitar 
uma racionalidade vazia desprovida de significado, assim como, evitar toda espécie de 
atividade empírica desconexa de um objetivo educacional previamente analisado. (PAIS, 
2000. p.13) 

O uso de materiais manipuláveis na prática docente, como os que foram 

citados anteriormente, leva a um questionamento sobre a diferença entre jogos e 
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materiais pedagógicos, fundamentando-se na natureza e objetivos que eles 

representam na ação educativa. Neste caso, Kishimoto explica que:  

Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização deveria criar momentos 
lúdicos de livre exploração, nos quais prevalece a incerteza do ato e não se buscam 
resultados. Porém, se os mesmos objetos servem como auxiliar da ação docente, buscam-
se resultados em relação à aprendizagem de conceitos e noções, ou ainda ao 
desenvolvimento de algumas habilidades. Nesse caso, o objeto conhecido como brinquedo 
não realiza sua função lúdica, deixa de ser brinquedo para tornar-se material pedagógico. 
(KISHIMOTO, 1994, citado por  KISHIMOTO, 2005, p. 83) 

O trabalho do professor consiste em organizar situações de ensino que 

possibilitarão ao aluno adquirir conhecimentos significativos, e para isso necessita 

de métodos adequados, direcionados para uma seqüência definida de ações.  

A escolha de um material manipulável pelo professor, a ser utilizado em sua 

prática, deve ser feita com bastante cautela, baseando-se na sua fundamentação 

teórica, num plano de ação e na capacidade cognitiva do aluno, que deve ser o 

maior beneficiado no processo.  

Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um ‘aprender’ mecânico, repetitivo, de 
fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um ‘aprender’ que se esvazia em 
brincadeiras. Mas um aprender significativo do qual o aluno participe raciocinando, 
compreendendo, reelaborando o saber historicamente produzido e superando, assim, sua 
visão ingênua, fragmentada e parcial da realidade. (FIORENTINI e MIORIM, 1990) 

Que tipo de metodologia deve-se aplicar no ensino de Matemática? Segundo 

Azevedo (1999, p. 22), cada pessoa tem um estilo cognitivo, e a grande maioria tem 

um modo de pensar chamado auditivo ou visual, ou seja, talvez devido a esse fato, 

resulte o sucesso de muitos dos recursos audiovisuais.  

Os materiais pedagógicos são formados como uma representação de fatos, 

e possuem certo grau de abstração em relação aos fatos que representam, sendo 

menos abstratos que os símbolos formais da Matemática. Funcionam como 

intermediários entre a Matemática e as situações reais. 

Pode-se tomar como exemplo dessa situação um cálculo que envolve tijolos. 

Fica mais fácil para a criança utilizar (manipular) os cubinhos do Material Dourado 

para ela representar cada um dos tijolos, do que manuseá-los. 

Ainda, acrescenta que a semelhança estrutural entre os materiais 

pedagógicos, os fatos reais e certos conceitos matemáticos, denominado 

isomorfismo, permite que conclusões de sistemas simples possam ser transferidas 

para outros mais complexos.  
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Os materiais pedagógicos são definidos por Azevedo (1999) como objetos 

manipuláveis utilizados na ação do professor de forma proposital, com o objetivo de 

promover a aquisição de conceitos pelos alunos. Eles podem ser de dois tipos: 

estruturados e não-estruturados. 

Os materiais estruturados são objetos utilizados com fins de representação 

de determinadas relações matemáticas. É o caso do Material Cuisenaire: permitir 

que as crianças tenham acesso aos materiais estruturados possibilitará à elas 

adquirirem gradativamente idéias gerais da Matemática.  

Já os materiais não-estruturados são objetos comuns, não tem finalidade 

específica para representar fatos matemáticos. É o caso da utilização de palitos de 

sorvete, tampinhas de garrafa e outros materiais do gênero. 

Os materiais manipuláveis que permitem a mobilidade livre pelas crianças, 

pela sua versatilidade e por possibilitar várias soluções para um mesmo problema, 

promovem a aquisição da autonomia na criança. A partir da percepção que a criança 

tem das características dos materiais, ela elabora representações mentais que são o 

resultado das relações que ela estabelece entre as características dos materiais. 

Nesse momento, o pensamento passa do concreto para o abstrato.  

O pensamento é essencialmente operatório e como tal é dotado de mobilidade devida à 
reversibilidade e associatividade. Os conceitos matemáticos são construídos pela criança 
através de relações que ela estabelece entre representações que ela constrói a partir de 
atividades vivenciadas, em ações efetivas sobre objetos concretos do cotidiano. (PIAGET, 
citado por AZEVEDO, 1999, p. 118-119) 

O principal objetivo a ser atingido, por alunos no final da 4ª série, é o 

domínio das quatro operações aritméticas. Na ponderação de Azevedo (1999),  

Para que isso possa ser garantido, é necessário que o professor conheça profundamente 
essa matéria de estudo a fim de identificar a estrutura sobre a qual estão baseados tanto os 
conceitos das operações, como os seus algoritmos de cálculo, o que possibilita a utilização 
consciente das operações na resolução de problemas. (AZEVEDO, 1999, p. 82). 

As operações estão inter-relacionadas: a adição e a subtração são 

operações inversas, assim como a multiplicação e a divisão; a multiplicação é uma 

adição de parcelas iguais e a divisão pode ser apresentada como uma série de 

subtrações sucessivas.  

Portanto, é necessário que o professor tenha plena formação e contínuo 

treinamento, mesmo quando já atuante, visando o domínio do conteúdo e um 

planejamento eficaz de sua ação pedagógica. 
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3.  A proposta de ensinar Matemática através de Mat eriais Manipuláveis 

 

Durante a prática educacional para alunos do curso de Formação de 

Docentes, constatou-se que os mesmos apresentavam uma considerável 

insuficiência no domínio de conteúdos fundamentais de Matemática. 

Tal deficiência interfere na aprendizagem dos alunos, pois dificulta o 

desenvolvimento do raciocínio, que esbarra em questões básicas como, por 

exemplo, operações com números decimais. Essa situação vem sendo comumente 

detectada também pelos demais professores da área, de outras turmas do curso em 

questão. 

Através da oportunidade de intervir e implementar uma proposta 

diferenciada de ensino na área de Matemática, pelo Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE, da SEED/PR, surgiu a idéia de proporcionar a retomada de 

conteúdos que os alunos necessitam. 

O alvo seria atuar sobre os problemas da educação básica na área da 

disciplina. Portanto, a pesquisa sobre o uso de Materiais Manipuláveis, desde a sua 

história, a construção e a utilização no ensino de conteúdos básicos de Matemática, 

tornou-se um caminho para a efetivação da proposta, possibilitando aos alunos o 

preparo não somente para resolver um problema imediato, mas ao longo do tempo, 

pois são técnicas e metodologias de ensino que poderão ser utilizadas quando eles 

estiverem exercendo a Docência. 

Foi então realizada a escolha dos Materiais Manipuláveis: Material Dourado, 

Escala Cuisenaire, Geoplano e Tangram. Essa escolha foi feita considerando a 

melhor possibilidade de uso futuramente, pois podem ser encontrados nas Escolas e 

são indicados em atividades de livros didáticos. Sabe-se que professores já 

formados, e com experiência profissional nas séries iniciais, conhecem esses 

Materiais, mas eventualmente não sabem usá-los. 

Na etapa seguinte foi feita a coleta de material para pesquisa: livros, revistas 

e sites da internet a respeito da história dos Materiais, o emprego e utilização no 

ensino de conteúdos de Matemática. Estudou-se a maneira de ensinar os alunos a 

construírem e terem consigo um modelo de cada Material Manipulável. 

Dessa pesquisa foi redigido um material de apoio com a explicação 

detalhada de todos esses itens e oportunamente oferecida aos alunos. Foram 

indicados os conteúdos essenciais, no ensino de Matemática, passíveis da utilização 
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dos Materiais citados, acompanhados de uma revisão. Algumas atividades foram 

sugeridas como desafio à aprendizagem. 

Por uma questão de organização, propôs-se a realização de Oficinas, uma 

para cada Material Manipulável, a fim de que os alunos tivessem a oportunidade de 

compreender a utilização de todos e, paralelamente, isso contribuiria com a 

superação das dificuldades nos conteúdos básicos da disciplina de Matemática.  

O “diálogo” ocorreu no passo-a-passo dos conteúdos explicados, utilizando-

se os Materiais Manipuláveis, o correto manuseio e a aplicabilidade. Sentir, tocar, 

manipular, movimentar e tirar suas próprias conclusões. 

Assim foi conduzida a aula com Materiais Manipuláveis, explicando-se aos 

alunos que se deve ter clara a sua função pedagógica, estabelecendo uma relação 

entre a manipulação dos materiais e a aprendizagem de conceitos.  

O uso com interesse unicamente no Material, não tem o menor sentido. 

Portanto, a atenção deve voltar-se para além dos materiais, na maneira de como 

utilizá-los. A capacidade cognitiva dos alunos também deverá ser levada em conta. 

 

4.  Implementação das Oficinas de Materiais Manipul áveis 

Pretendendo-se contribuir com recursos e uma metodologia que possibilite 

sanar as dificuldades de compreensão de conteúdos básicos da disciplina de 

matemática, esta proposta pode ser aplicada dentro da realidade e da necessidade 

em que o professor e seus alunos se encontram, ou seja, para alunos de 5ª à 8ª 

séries, ensino médio (regular ou profissional) e salas de apoio. Este último merece o 

destaque, por se tratar de alunos que apresentam dificuldades evidentes e que 

devem ser trabalhados com uma metodologia diferenciada.  

O professor poderá intervir na sua ação docente, no momento em que achar 

necessário, diante dos obstáculos que impedem com que o aluno tenha um bom 

aproveitamento na sua aprendizagem.  

A implementação teve como objetivo preparar teórica e metodologicamente 

os alunos do curso de Formação de Docentes, das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, para a utilização de materiais manipuláveis no ensino de Matemática, 

buscando-se também a superação das dificuldades encontradas na disciplina. 
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Ocorreu entre os meses de fevereiro e início de junho do período letivo de 

2008, no Colégio Estadual Costa Viana, na cidade de São José dos Pinhais.  

Duas turmas de 2ª série (A e B) do turno da manhã foram contempladas 

com a proposta, totalizando 54 alunos. Foram organizadas Oficinas para cada um 

dos seguintes Materiais Manipuláveis: Material Dourado, Escala Cuisenaire, 

Geoplano e Tangram, caracterizando-se momentos de organização, aprendizagem e 

envolvimento no processo. 

Para fins de comparação de resultados após a implementação, foi realizado, 

num primeiro momento, um diagnóstico com os alunos (anexo I) contendo questões 

básicas sobre: sistema de numeração decimal, situação-problema envolvendo 

operações aritméticas, geometria, fração e operações.  

Dando-se início às atividades, os alunos tiveram conhecimento de um breve 

histórico dos Materiais Manipuláveis no ensino de Matemática, o que são e que 

cuidados, de modo geral, deve-se ter ao utilizá-los, demonstrando-se uma 

fundamentação teórica, além da apresentação dos quatro Materiais que fariam parte 

das Oficinas. 

Para efetivação do processo de intervenção e implementação, foi realizada a 

pesquisa e a redação de um material de apoio, com todo o conteúdo desenvolvido 

através das oficinas e sua respectiva explicação, utilizando-se os Materiais 

Manipuláveis, bem como o correto manuseio e a aplicabilidade, com as devidas 

ilustrações e exemplos que facilitam a compreensão pelo leitor.  

A Equipe Pedagógica e a Coordenação do Curso de Formação de Docentes 

do colégio avaliaram e aprovaram a sua utilização. Sendo assim, também foi 

disponibilizado aos alunos para que acompanhassem as Oficinas, e tivessem um 

material a ser utilizado em futuras consultas. 

 

4.1  Primeira Oficina: Material Dourado 

 

Conteúdos contemplados na Oficina: 

• Sistema de Numeração Decimal; 

• Operações básicas com números naturais (adição, subtração, 

multiplicação e divisão); 

• Operações básicas com números decimais.  
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Preliminarmente, apresentou-se passagens relevantes da História da 

Matemática, envolvendo a construção da idéia de número e a origem de nosso 

sistema de numeração, para então abordar o material manipulável. 

O Material Dourado Montessori foi criado pela primeira médica a formar-se 

na Itália: Maria Montessori. Nascida em 31 de agosto de 1870 na pequena cidade de 

Chiaravalle, no leste da Itália.  Ela tornou-se conhecida por desenvolver vários tipos 

de materiais didáticos para o aprendizado, do sistema decimal à estrutura de 

linguagem. 

Dentre esses materiais encontra-se o “Material das Contas Douradas”, 

utilizado para o estudo do sistema de numeração decimal. As unidades eram 

representadas por contas amarelas, a dezena por dez contas presas num arame 

firme formando uma barra, a centena por dez destas barras presas entre si 

formando uma placa quadrada e o milhar por dez destas placas quadradas presas 

entre si, formando um cubo. 

Lubienska de Lenval, seguidor de Montessori, modificou o material inicial e o 

construiu em madeira, como o encontramos hoje. Portanto, o nome “Material 

Dourado” vem de “Material de Contas Douradas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(à esquerda Material dourado adquirido pronto, à direita confeccionado pelos alunos) 

 

Cada aluno confeccionou o seu Material Dourado através de um modelo 

fornecido.  
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Após a apresentação do Material Dourado aos alunos, foram ensinados os 

conteúdos supra relacionados, referentes a essa Oficina. Tomou-se o cuidado de 

detalhar a metodologia adequada ao ensinar, assim como conceitos e propriedades 

da Matemática. 

Foram detalhadas atividades de iniciação ao uso do Material Dourado, 

conceitos de algoritmo e operação, nomes dos termos das operações e tipos de 

operações: adição com/sem reserva, subtração com/sem recurso, divisão exata/não 

exata.  

Houve uma orientação especial quanto ao vocabulário duvidoso usado nas 

explicações, e que muitas vezes acaba levando a um aprendizado mecânico, para 

que os mesmos não cometam a mesma falha. Por exemplo, quando se efetua uma 

soma em que o resultado numa determinada ordem ultrapasse dez, é comum ouvir 

dizer, “vai um”. O problema, nesse caso, é que não se explica o que acontece na 

operação: um agrupamento (de 10 em 10) e a troca por uma ordem superior. 

Muitas dúvidas foram esclarecidas quanto ao manuseio do Material 

Dourado, propondo-se sugestões para que o aluno compreenda o que está sendo 

ensinado. Aproveitou-se, portanto, para reforçar a aprendizagem desses conteúdos, 

onde até mesmo os alunos admitem apresentar dificuldades de compreensão. 

Com relação aos números decimais, apresentou-se um pouco da história de 

seu surgimento, as primeiras formas de notação, as frações decimais, a leitura e a 

escrita. Foram exemplificadas passo-a-passo todas as quatro operações com o uso 

do Material Dourado. 

 

4.2  Segunda Oficina: Escala Cuisenaire 

 

Conteúdos contemplados na Oficina: 

• Conhecendo as frações; 

• Problemas que envolvem fração de um número; 

• Comparação de números fracionários; 

• Frações equivalentes; 

• Simplificação de frações; 

• Redução de duas ou mais frações ao mesmo denominador;  

• Adição e subtração de frações; 
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• A forma mista; 

• Multiplicação de frações; 

• Divisão de frações. 

 

O objetivo dessa Oficina, além da melhoria no nível de aprendizagem dos 

alunos do curso de Formação de Docentes, foi apresentar as vantagens de ensiná-

los através do “Método Cuisenaire” ou “Método dos Números em Cor”. 

A Escala Cuisenaire foi criada por Georges Cuisenaire Hottelet (1891 – 

1976), educador belga. Ele trabalhou durante 23 anos, antes de tornar público o 

método: estudou, ensaiou, experimentou, provou, fez e refez. Somente após muitos 

anos, em 1952, decidiu tornar pública a obra. A primeira edição do seu livro Os 

números em cor: Novo processo de cálculo pelo método ativo, aplicável a todas as 

séries da Escola Primária, editado por Librairie Duculout-Roulin, Tamines, teve uma 

difusão inesperada. 

O material essencial empregado para a aplicação do método Cuisenaire está 

constituído por 10 réguas coloridas, de 1 cm² de seção e de um comprimento que 

vai de 1 a 10 cm, isto é, por prismas retangulares de 1 cm² de seção. Cada 

comprimento está associado a uma cor diferente e simboliza um algarismo. 

Na Oficina, os alunos tiveram a oportunidade de construir sua própria Escala 

Cuisenaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(à esquerda Escala Cuiusinaire adquirida pronto, à direita confeccionada pelos alunos) 
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A prioridade foi dada às frações, por ser um dos conteúdos em que os 

alunos têm maior dificuldade de compreensão. Paralelamente, foram atendidas 

muitas dúvidas que surgiram no decorrer da oficina. A espontaneidade e o interesse 

dos alunos fizeram com que muitas delas fossem sanadas. 

A história de como surgiram as primeiras frações (as “complicadas” frações 

egípcias), fez parte da abertura da Oficina, seguindo-se da história da Escala 

Cuisenaire (seu criador) e o formato do material. Foram propostas algumas 

atividades de iniciação ao uso da Escala Cuisenaire, como adição e subtração, 

antecessor e sucessor de um número. 

Na seqüência, iniciou-se a explicação sobre frações: seus termos (o que 

indicam), leitura de frações e suas devidas representações com o Material 

Manipulável.  

Os conteúdos citados acima foram explicados e exemplificados. De todas as 

Oficinas, esta foi a que mais houve a necessidade de retomar conteúdos, devido às 

dúvidas dos alunos. 

 

4.3  Terceira Oficina: Geoplano 

 

Conteúdos contemplados na Oficina: 

• Polígonos; 

• Perímetro; 

• Área; 

• Tabuada. 

 

O Geoplano consiste em uma prancha de madeira, onde são fixados pinos 

(pregos) sobre os vértices de cada quadrado de uma malha quadriculada desenhada 

sobre a madeira. Para o seu manuseio e construção de formas são utilizados 

elásticos, de preferência coloridos, que permitem a quem o manipula “desenhar” 

figuras na malha. Pode-se também utilizar linhas de lã para as construções. 

Os Geoplanos são identificados pelo número de pinos que possuem em 

cada lado da malha quadriculada. Por exemplo, um Geoplano 8x8 possui oito pinos 

em cada lado da malha. 

Esse material foi criado pelo professor de matemática Caleb Gattegno, do 

Institute of Education, London University. Quando Caleb Gattegno escreveu o artigo 
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“A Pedagogia da Matemática” (publicado em 1961, em francês, no livro 

L’enseignement des Mathematiques), descreveu vários tipos de Geoplanos que 

podem ser construídos e afirmou: 

Todos os Geoplanos têm indubitável atrativo estético e foram adotados por aqueles 
professores que os viram ser utilizados. Podem proporcionar experiências geométricas a 
crianças desde cinco anos, propondo problemas de forma, dimensão, de simetria, de teoria 
dos grupos, de geometria projetiva e métrica que servem como fecundos instrumentos de 
trabalho, qualquer que seja o nível de ensino. (KNIJNIK, G., 2004, p.5). 

Durante esta Oficina, foi solicitada aos alunos a confecção do Geoplano que, 

por si mesma, proporciona experiências geométricas importantes, como o trabalho 

com os conceitos de medida, perpendicularismo e paralelismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(à esquerda Geoplano adquirido pronto, à direita confeccionado pelos alunos) 

 

Iniciou-se com uma revisão sobre conceito de polígonos, triângulos e 

quadriláteros, perímetro e cálculos de áreas de figuras geométricas planas.  

Posteriormente, falou-se sobre o criador do material, e foram apresentadas 

atividades para iniciação ao uso do Geoplano. 

Pela agilidade com que as figuras podem ser feitas e desfeitas, o Geoplano 

facilita a compreensão e o enfoque de características específicas de cada figura, 

além de não ser cansativo estudar e aprender manipulando um material no qual se 

pode desenvolver, explorar e criar possibilidades de entender os conceitos de forma 

agradável.  
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Visto assim, o Geoplano oferece o apoio necessário à representação mental 

e à etapa para o caminho da abstração. As figuras são representadas por seus 

lados, e não por seu interior, levando-se a observar as formas e suas propriedades 

de modo diferente. 

Foram sugeridas atividades com o Geoplano para crianças a partir dos seis 

anos de idade, seguindo-se as primeiras noções de comprimento, área e perímetro, 

finalizando com o ensino da tabuada. 

Nesse último caso, sugeriu-se ensinar a tabuada do 1 ao 10 através de um 

Geoplano 10x10. Como segunda sugestão, uma tábua na qual é feita uma 

circunferência dividida em dez partes, sendo que um fio fica permanentemente preso 

no ponto zero.  

Partindo-se desse ponto, o fio é enrolado em cada prego fixado sobre os 

números, gerando o resultado da operação da tabuada realizada. Formam-se figuras 

geométricas diferentes, de acordo com a tabuada desenvolvida. 

 

4.4  Quarta Oficina: Tangram 

 

Conteúdos contemplados na Oficina: 

• Polígonos; 

• Noções de área; 

• Fração. 

O Tangram é um recurso muito rico, que pode ser utilizado em atividades 

tanto para alunos dos primeiros anos escolares, como para os que estão em séries 

bem mais adiantadas, no intuito de diversificar o modo de ensinar tais conteúdos. 

Hoje em dia, os livros didáticos apresentam atividades para serem feitas 

com os alunos e que podem ser enriquecidas pela experiência e necessidade do 

professor.  

O Tangram (ou Tangrama) é um quebra-cabeça chinês, considerado um dos 

mais antigos passatempos, de origem “milenar”. 

Ele é formado por sete peças com formas geométricas bem conhecidas: 

cinco triângulos (dois grandes, dois pequenos e um médio), um paralelogramo e um 

quadrado. 
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(jogos de Tangram) 

 

O Tangram foi trazido da China para o Ocidente por volta do início do século 

XIX, sendo que em 1818 já era conhecido na América, Alemanha, França, Itália e 

Áustria. A palavra Tangram foi registrada oficialmente pela primeira vez no Ocidente 

no dicionário da língua inglesa, denominado Webster, em 1864.  

O significado e a origem da palavra Tangram possui muitas versões. Uma 

delas está ligada à palavra chinesa “TCHI TCHIAO PAN”, que significa “Sete Peças 

da Sabedoria”.  Isso indica que seu criador tinha alguma intenção religiosa ou 

mística, pois usava as sete peças para descrever o mundo. Existe uma lenda que 

fala sobre isso. 

Sabe-se, no entanto, que depois do Ocidente ter tomado conhecimento 

deste jogo, ele tem envolvido várias gerações, tanto para passatempo como um 

ótimo recurso didático nas aulas. 

O desafio do Tangram é formar figuras. Com as sete peças é possível criar e 

montar mais de 1000 figuras entre animais, plantas, pessoas, objetos, letras, 

números, figuras geométricas, etc.  

Na Oficina este Material Manipulável foi apresentado com dois enfoques: 

como estratégia interdisciplinar, em Artes para desenvolver a criatividade e a 

imaginação na criação de figuras e painéis; em Língua Portuguesa para desenvolver 

a linguagem oral e escrita através da produção de textos desenvolvidos a partir das 

figuras; em História e Geografia, quando se estuda a sua origem e disseminação 
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pelo mundo. O outro enfoque foi dado para o estudo e exploração de noções 

matemáticas. 

Os alunos aprenderam a construir o Tangram através da dobradura, tendo 

em vista o uso da terminologia correta e a necessidade do domínio da linguagem 

(vértice, diagonal, ponto médio). 

Sugeriu-se a construção no quadriculado, para visualização da área. As 

primeiras atividades apresentadas aos alunos foram para reconhecimento do jogo. 

Posteriormente, construções de polígonos, estabelecendo-se as propriedades das 

figuras e as relações entre as formas envolvidas. 

Usando-se unidades não padronizadas (as próprias peças do Tangram), 

foram desenvolvidas estratégias para aquisição de noções de área. Para isso, 

escolhe-se uma peça do próprio jogo para que sirva como unidade de medida. 

Através da comparação de quantas vezes a peça menor cabe na maior, apresenta-

se um número que represente o resultado. 

Finalizando a Oficina, o “Dominó das Frações com o Uso do Tangram”, 

possibilitou o desenvolvimento do raciocínio lógico e geométrico, relacionando a 

idéia de fração à divisão em partes iguais e à reunião dessas partes para formar o 

inteiro, efetuando-se adição e subtração de frações. Cada aluno construiu seu 

próprio dominó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dominó do Tangram produzido pelos alunos)  
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4.5  Apresentação dos alunos 

 

Como uma das formas de verificação imediata da aprendizagem dos alunos 

através das Oficinas, as turmas foram divididas em equipes responsáveis pela 

aplicação de duas atividades utilizando os Materiais Manipuláveis (construídos por 

eles) e outros recursos que achassem necessário. 

 O mais interessante desta atividade é que os grupos souberam desenvolver 

as atividades, usando da espontaneidade, tomando-se o cuidado no uso da 

linguagem matemática e a manipulação correta dos seus materiais. 

Durante as exposições, não houve solicitação de ajuda para intermediar a 

transmissão do conhecimento. Também houve troca de informações entre os alunos 

de grupos diferentes, possibilitando a interação entre os mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fotografias das apresentações dos alunos)  
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5.  Resultados  

 

Após as apresentações, foi aplicado um novo diagnóstico para verificação e 

comparação de resultados, antes e após a implementação, com as turmas 

participantes, bem como o desempenho em relação a turmas que não participaram 

das oficinas. As questões versaram sobre conteúdos de matemática básica, como o 

primeiro diagnóstico (anexo I). 

 

5.1  Análise comparativa dos diagnósticos 

 

             Com o objetivo de demonstrar se houve melhoria na aprendizagem dos 

conteúdos de Matemática básica, a qual é o principal foco de estudo nesta proposta, 

demonstram-se como primeiros resultados os diagnósticos aplicados antes e após 

as Oficinas, e a comparação com outra turma não envolvida nas oficinas. 

As duas turmas, 2º A e B (total de 54 alunos), que participaram das Oficinas, 

contribuíram para a realização do primeiro diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o Gráfico 1, percebe-se que o uso de materiais manipuláveis 

contribuiu para a melhoria de compreensão de conteúdos de Matemática básica. 

Nota-se também na questão que se refere às Frações, que o resultado não foi tão 

significativo. Deve-se, no entanto, em se verificando a necessidade de melhorar a 

aprendizagem de tal conteúdo, buscar outros recursos que possam contribuir para 
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aumentar esse nível de conhecimento, principalmente por se tratar de alunos que 

serão educadores e precisarão dominá-lo. 

Na seqüência, o Gráfico 2 faz o comparativo do diagnóstico realizado nas 

turmas onde aconteceram as Oficinas, com outra que não participou, de mesma 

série (2º A – 24 alunos), do período noturno. Para isso, foi aplicado o mesmo 

diagnóstico do período da manhã, após a implementação da proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o Gráfico 2, comprova-se que os alunos que participaram das 

Oficinas, mantêm um nível de aprendizagem maior em todos os itens avaliados em 

relação aos demais alunos. Faz-se necessário observar com cuidado a necessidade 

de retomada de tais conteúdos, principalmente do SND (Sistema de numeração 

Decimal), geometria, frações e operações de divisão com decimais, que se 

encontram com percentual de aproveitamento próximo ou inferior a 20%. 

 

5.2  Análise das respostas obtidas através de quest ionários sobre as Oficinas 

 

As tabelas abaixo têm o objetivo de informar as impressões dos alunos 

sobre as Oficinas, a sua validade enquanto futuros profissionais da Educação, além 

de demonstrar que eles confirmam sentirem necessidade que propostas como essas 

aconteçam em Colégios que oferecem a Curso de Formação de docentes, para um 

preparo que vise plena capacitação desses alunos para atuação em sala de aula. 
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5.2.1  ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS 

Nas três primeiras questões, são apresentados as respostas dos alunos que 

participaram da implementação da proposta: 

 

• Como você avalia de modo geral, a importância da realização de 

Oficinas de Materiais Manipuláveis no ensino de Matemática, para o 

seu futuro profissional? 

 

Tabela 1 – 2º A e B diurno 

Muito importante 55% 

Importante 39% 

Sem importância 6% 

 

Analisando a Tabela 1, percebe-se que na opinião dos alunos, as Oficinas 

de Materiais Manipuláveis foram compreendidas como de fundamental importância, 

devido a sua aplicabilidade necessária no dia-a-dia do ensino de Matemática. 

Obtêm-se, dessa forma, resultado positivo à realização das Oficinas. Existiu uma 

porcentagem muito baixa de alunos que não viram vantagem em participar das 

Oficinas. 

 

• As Oficinas foram importantes para sanar dúvidas a respeito de 

conteúdos de Matemática básica que você possuía? 

 

Tabela 2 – 2º A e B diurno 

Sim 92% 

Não 8% 

 

Analisando a Tabela 2, pode-se comprovar que na opinião dos alunos, as 

Oficinas de Materiais Didáticos Manipuláveis para o ensino de Matemática podem 

ajudar a superar e sanar dúvidas de compreensão dessa área, pois os conteúdos 

foram recapitulados de maneira diferente, facilitando a aprendizagem. Assim, 

quando o aluno manuseia os materiais, está construindo seu próprio conhecimento. 

 



 25

• Você gostaria de participar de outras Oficinas, que contribuíssem 

para sua formação enquanto futuro(a) docente e preparo na área de 

Matemática? 

 

Tabela 3 – 2º A e B diurno 

Sim 84% 

Não 16% 

 

Analisando a Tabela 3, conclui-se que a maioria dos alunos sente a 

necessidade de vivenciar experiências que estejam voltadas às suas necessidades, 

hoje enquanto estudantes e em breve como profissionais. Oportunizar a aquisição 

de metodologias adequadas fará com que se sintam seguros e preparados para 

atuarem em sala de aula.  

Percebe-se que a utilização de Materiais Manipuláveis, além de contribuir 

para a aprendizagem no ensino de Matemática, poderá se tornar uma prática mais 

comum nas salas de aula. Assim, todos saem ganhando. Tanto os professores, que 

obtêm bons resultados, como os alunos, que adquirem a aprendizagem necessária. 

 

5.2.2  ALUNOS QUE NÃO PARTICIPARAM DAS OFICINAS 

As próximas duas perguntas foram feitas para os alunos do 2º A, do período 

noturno, a respeito das defasagens de aprendizagem na área de Matemática e o 

interesse em participar das Oficinas. Essa turma de alunos não participou das 

Oficinas: 

 

• Você tem dificuldade de compreensão em conteúdos de Matemática 

básica? 

 

Tabela 4 – 2º A noturno 

Sim 63% 

Não 37% 

 

Analisando a Tabela 4, percebe-se que os próprios alunos confirmam não 

estarem dominando o conhecimento de conteúdos básicos de Matemática. No 
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entanto, isso já ficou comprovado no diagnóstico da turma, quando comparou-se 

resultados após a aplicação de um teste com questões de Matemática.  

 

• Você tem interesse em participar de Oficinas de Materiais 

Manipuláveis no ensino de Matemática? 

 

Tabela 5 – 2º A noturno 

Sim 100% 

Não _ 

  

Analisando a Tabela 5, fica evidente o interesse dos alunos em adquirirem 

conhecimento de modo diferenciado. Os Materiais Manipuláveis tornam as aulas 

mais atrativas e motivadoras, facilitando o aprendizado de Matemática, pois o aluno 

não aprende de modo decorado ou mecânico. 

 

 

6.  Conclusões 

 

A proposta deste trabalho foi de investigar, aplicar e validar uma proposta 

alternativa para a retomada de conteúdos de Matemática básica no curso de 

Formação de Docentes, ressaltando-se a importância da otimização de Materiais 

Manipuláveis para este ensino, possibilitando a formação integral do estudante, 

tornando-o mais capacitado e adequado às exigências da profissão escolhida. 

Procurou-se, por intermédio de Oficinas, demonstrar estratégias e rever os 

conteúdos favorecendo seu entendimento, proporcionando a compreensão de 

conceitos tão necessários, tanto para conhecimento enquanto futuros docentes, 

quanto como atuais estudantes.  

Entende-se que a manipulação e visualização que os materiais 

proporcionam, facilitam em muito a assimilação dos conteúdos básicos de 

Matemática especificamente aqui tratados, pois, para os alunos, tudo o que é 

aprendido de modo diferente e aplicável à sua realidade, neste caso, a profissão 

deles, torna mais fácil de entender e fixar. Isto traz motivação e interesse no 

processo ensino-aprendizagem, pois os materiais contribuem para que o discente 

crie seu conhecimento e seus próprios conceitos. 
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Considerando o que foi exposto na implementação, pode-se comprovar que 

a grande maioria dos alunos aprovou as Oficinas, que foram importantes para sanar 

dúvidas que possuíam, bem como gostariam que fossem oferecidas outras Oficinas. 

Levando-se em conta também os alunos que não participaram da 

implementação, 63% destes consideram ter dificuldade de compreensão em 

conteúdos básicos de Matemática, e que todos gostariam de participar das Oficinas. 

Conclui-se então, que se deve abrir um espaço nas aulas de Matemática, 

proporcionando alternativas para suprir as dificuldades dos alunos e, paralelamente, 

subsidiá-los através de uma metodologia adequada, para que estejam preparados 

em usar estes materiais quando for necessário, pois a teoria é muito importante, 

mas eles precisam muito da vivência prática. 

Pelas atividades propostas, ficou evidenciado que houve uma melhoria na 

aprendizagem, na qual se procurou estabelecer relações entre cada material e os 

conceitos básicos, dando significado a eles. O interesse esteve presente na 

participação ativa dos alunos, no manuseio e construção dos materiais, explorando-

se as relações entre as idéias existentes.  

Quanto aos resultados obtidos após a implementação, conclui-se que em 

todos os itens houve melhora, o que torna a proposta considerada como aceitável 

em termos de rendimento.  

No entanto, a avaliação referente ao conteúdo básico sobre fração, obteve 

uma discreta melhora, servindo assim, de parâmetro para outras investigações, pois 

como todos os professores vivenciam, este é o conteúdo que, de forma geral, os 

alunos têm mais resistência a aplicação, pois não possuem a devida compreensão. 

Devido ao tempo destinado à implementação, as Oficinas tiveram que seguir 

o rigor de um calendário pré-estabelecido. Para outras situações, em que isso não 

aconteça, torna-se mais garantido o aprofundamento e detalhamento que se fizerem 

necessários, no decorrer das Oficinas. 

Sugere-se que outros Materiais Manipuláveis sejam pesquisados com intuito 

de melhorar a compreensão do conteúdo sobre fração, que nesta proposta não 

obteve resultados tão significativos. A pesquisa de jogos pedagógicos também pode 

contribuir para a motivação à aprendizagem, servindo como suporte pedagógico 

para a sua utilização futuramente. 

Hoje, a inclusão de alunos com necessidades especiais é uma realidade em 

nossas escolas. Os professores recebem o aluno, mas eventualmente não tem o 
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preparo para ensiná-lo com uma metodologia diferenciada. Um estudo sobre esses 

Materiais Manipuláveis, adaptando-os a esses alunos, pode torná-los recursos 

importantes para professores alunos. Para alunos que possuem problemas visuais e 

auditivos, a manipulação facilita a compreensão de conceitos e a formação de 

idéias, possibilitando o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. 

Assim, esta proposta foi uma tentativa de contribuir para a melhoria do 

ensino e aprendizagem de conteúdos básicos dos alunos do Curso de Formação de 

Docentes, por meio da apresentação de uma metodologia de uso de quatro 

Materiais Manipuláveis: Material Dourado, Escala Cuisenaire, Geoplano e Tangram. 

Acredita-se que as Oficinas contribuíram para amenizar as lacunas de 

defasagem existentes, facilitando a compreensão e a formação de conceitos da 

área, e também fornecendo condições para a formação desses alunos no 

enfrentamento de situações que venham acontecer em sua atuação docente. Deste 

modo, o aluno teve a oportunidade de apropriar-se do saber de modo significativo à 

sua formação profissional.  
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Anexo I 

 
Diagnóstico Pré-implementação 
 

1) Oitenta mil pessoas compareceram a um evento cultural. Quantas dezenas de milhar 
esse número representa? 

2) Uma fruteira vazia “pesa” 510 gramas. Julia colocou 5 maçãs nessa fruteira, que 
passou a “pesar” 1.160 gramas. Como todas as maçãs tinham o mesmo “peso”, 
quantas gramas tinham cada maçã? 

3) Assinale com X as figuras que não são polígonos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) O tanque de gasolina do carro de meu pai está com apenas ¾ da sua capacidade, o 
que corresponde a 45 litros. Qual é a capacidade, em litros desse tanque? 

5) Efetue as operações: 
a) 1,42 x 0,5 
b) 56,2 : 50 

 
 

Diagnóstico Pós-implementação: 
 

1) O número aproximado de habitantes da região Norte é 12.919.949. (IBGE/Censo 
2001). Neste número: 

a) Qual o algarismo das centenas? 
b) E o das dezenas? 
c) Qual o algarismo da unidade de milhão? 
d) Que algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? 
2) Num orfanato havia 246 meninos e 138 meninas. No meio do ano saíram 56 crianças 

que foram adotadas e entrou o dobro das crianças que saíram. Quantas crianças há 
agora no orfanato? 

3) Assinale X nas figuras que não são polígonos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Em uma biblioteca, 2/3 dos livros correspondem a 210 livros. Quantos livros há na 
biblioteca? 

5) Arme e efetue as operações: 
a) 1,58 x 5 
b) 8 : 5 


