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CARTA AO LEITOR 

 

Este produto educacional é resultado da dissertação de 

Rúbia Patrícia Vieira, intulada Cenários investigativos, 

buscando um ensino com equidade nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamemental, orientada pela Professora Doutora 

Viviane Clotilde da Silva, pertencente ao Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Educação e Educação Matemática - GEPEEM  

da linha de pesquisa Formação e Práticas Docentes em 

contextos de Ensino de Ciências Naturais e Matemática do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais 

e Matemática da Universidade Regional de Blumenau. O 

produto foi avaliado e aprovado em banca de defesa, pelas 

professoras doutoras, Adair Mendes Nacarato, Janaína Poffo 

Possamai e Viviane Clotilde da Silva. O acesso a esse 

material pode ser realizado pela Biblioteca de Teses e 

Dissertações da FURB e também pelo portal de objetos 

educacional eduCAPES. 

É importante salientar que esse Produto Educacional foi 

aplicado em uma escola do município de Blumenau, com 28 

estudantes do 3º Ano do Ensino Fundamental. 

Esse produto é classificado como Material Didático e 

Instrucional, contendo práticas pedagógicas que podem ser 
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ressignificadas em outras salas de aula ou em cursos de 

formação de professores que ensinam Matemática.  

Aqui são apresentadas, na forma de narrativas, um texto 

que descreve a razão da escolha desta metolodogia, com um 

breve recorte do referencial teórico da dissertação que norteia 

essa pesquisa e dez tarefas desenvolvidas a partir de cenários 

de investigação, envolvendo o ensino e a aprendizagem da 

Matemática em um 3º Ano do Ensino Fundamental, buscando 

desenvolver um ensino com equidade, assim como a 

autonomia, criatividade, criticidade e raciocínio lógico dos 

estudantes, com uma consideração em relação a sua prática 

no contexto da pesquisa. 

Espera-se com essa leitura que você, professor, também 

se encante por esta metodologia e pelas suas potencialidades 

no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 

 

          Rúbia Pátrícia Vieira  

              Viviane Clotilde da Silva 
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“A sala de aula de matemática tornou-se um palco criativo, em que os 

alunos podem construir um ‘relacionamento pessoal’ com a matemática. 

Nesse ambiente os alunos comportam-se como matemáticos, explorando 

situações e problemas autênticos, aplicando conceitos novos e negociando 

os significados conceituais com seus colegas, buscando criar novas 

estratégias de solução. Nesta nova dinâmica, o professor propõe uma 
situação-problema antes de qualquer explicação ou demonstração. Os 

alunos, organizados em pequenos grupos, trabalham juntos para resolver 

cada problema. Muitas vezes, enveredam sobre novo território 

matemático, ainda não estudado. São desafiados a encontrar soluções e 

juntos chegam a proposições inéditas. Questionam, avaliam e discutem 

possibilidades. Os jovens alunos-matemáticos desenvolvem uma visão 

autêntica do que vem a ser o trabalho de investigação matemática”. 

(D’AMBROSIO, 2018, p. 10), 
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CAPÍTULO 1 – POR QUE A 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

MATEMÁTICA? 
 

Neste capítulo apresento alguns recortes do suporte 

teórico que fundamentam este produto educacional e relato o 

porquê da escolha da Metodologia de Investigação 

Matemática para trabalhar Matemática com meus estudantes 

nos Anos Iniciais. 

Ao ingressar no mestrado, já tinha trilhado uma 

caminhada de 25 anos como professora dos Anos Iniciais, e 

foi essa caminhada que me despertou para uma formação que 

fosse além das oferecidas pela SEMED - Secretaria 

Municipal de Educação, entre outras instituições, como 

cursos de aperfeiçoamento, workshops etc. Percebia que 

havia uma lacuna entre o meu ensinar e o aprender de alguns 

estudantes para quem eu lecionava. Mesmo procurando novas 

estratégias e metodologias de ensino, muitas vezes observava 

que minhas aulas recaiam para o modelo tradicional, o que 

me incomodava, pois era algo que ia contra o que os atuais 

estudantes almejavam e eu pretendia. Acreditava que a 

dificuldade em propiciar aos estudantes uma forma mais 

dinâmica de aprender durante as aulas, onde eles fossem os 
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protagonistas do processo, era decorrente da minha formação 

também ter sido no formato de aulas expositivas. 

 Além disso, ver o baixo nível de aprendizagem de 

alguns dos estudantes preocupava-me, pois verificava que 

eles não conseguiam atingir uma aprendizagem com 

significado1. Por esta razão, entendi ser fundamental a 

procura de perspectivas metodológicas diferenciadas para 

contribuir com o desenvolvimento da capacidade de pensar e 

agir dos estudantes e para dinamizar o ambiente das aulas. 

 Para desenvolver esta ruptura com o modelo 

tradicional de ensino, após muitas leituras, optei em pesquisar 

e estudar sobre a Metodologia de Investigação Matemática, 

por acreditar que através desta, desenvolveria um ensino de 

Matemática em contextos mais dinâmicos e interativos, onde 

o estudante seria o protagonista do processo e haveria uma 

aprendizagem significativa. 

 Entretanto, o que vem a ser a Metodologia de 

Investigação Matemática? 

Segundo Ponte (2003), a Investigação Matemática é 

uma metodologia que estimula a pesquisa em sala de aula, 

 

1 Entende-se por uma aprendizagem com significado, aquela em que o 

estudante compreende o procedimento/conceito utilizado conseguindo 

justificá-lo. (VAN DE WALLE, 2009). 
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levando os estudantes, por meio de questões abertas, também 

chamadas de tarefas, a levantar conjecturas, discutir com seus 

pares buscando identificar relações, conceitos e 

procedimentos, se aprofundando no conhecimento a ser 

explorado. 

De acordo com Ponte, Brocardo e Oliveira (2013), as 

tarefas diferem das aulas tradicionais pela dinâmica e pelos 

diferentes papéis dos professores e estudantes, ou seja, os 

estudantes passam a ter um papel ativo durante todo o 

processo e o professor medeia e direciona as discussões a fim 

de chegar à sistematização desejada. 

As tarefas aqui apresentadas foram desenvolvidas a 

partir de cenários de investigação2 e seguiram os passos 

apresentado por Ponte, Brocardo e Oliveira (2013): 

Introdução, onde os estudantes têm acesso e analisam a tarefa 

inicial; Investigação, os estudantes propõem conjecturas e 

analisam em grupo se são viáveis; Conclusão, Socialização e 

 

2 Considero como cenários para investigação um ambiente que possa dar 

suporte a um trabalho de investigação, é um espaço/tempo em que as 

atividades de ensino e aprendizagem acontecem, de forma mais flexível 

e aberta a diferentes caminhos para se chegar a uma resposta. 

(SKOVSMOSE, 2000). 
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Sistematização, momento em que cada grupo apresenta a 

solução desenvolvida e, no grande grupo, todas são discutidas 

a fim de professor e estudantes realizarem juntos a 

sistematização do assunto estudado. Desta forma, na 

Metodologia da Investigação Matemática, os estudantes 

possuem voz e espaço para discussão e reflexão sobre suas 

aprendizagens, tornando-se ativos no processo de ensinar e 

aprender Matemática.  

A meu ver, é importante que um professor, que aplica 

esta metodologia em suas aulas, também adote uma postura 

investigativa e busque fazer algo diferente, em diferentes 

espaços, dentro e fora da sala de aula, proponha que os 

estudantes tenham um papel ativo nas tarefas, questionando-

os e encorajando-os a participar, levando-os a desenvolverem 

práticas pessoais semelhantes às dos matemáticos, 

descobrindo relações entre conceitos a partir de problemas e 

situações diversificadas. Um aspeto central da prática do 

professor é dar forma às ideias incompletas e frequentemente 

mal formuladas dos estudantes, de modo a transformá-las em 

ideias matemáticas mais precisas e poderosas, mas também 

sublinhar a necessidade de organizar cuidadosamente a 

informação sobre o trabalho como ponto de partida para a 

realização de discussões coletivas. 
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Convidar o estudante para a realização da tarefa 

proporciona o envolvimento inicial dele no momento da 

discussão. Para isso, temos dois tipos de ações, (1) apoiar e 

guiar, (2) desafiar, informar e/ou sugerir, que formam o 

principal suporte das discussões matemáticas (PONTE, 

2017). 

Nas ações de apoiar e guiar, o professor promove a 

continuação da participação dos estudantes na resolução de 

uma tarefa já iniciada, conduzindo-os de modo discreto ou 

explícito, através de perguntas indiretas ou por outras 

intervenções. Estas ações, geralmente, são direcionadas aos 

estudantes que já possuem uma certa autonomia e que 

precisam apenas de direcionamentos para seguirem adiante 

no seu trabalho. Em desafiar, informar e/ou sugerir, o 

professor assume o papel de introduzir informação, 

proporcionar argumentos ou validar respostas dos estudantes, 

buscando conduzir o estudante na resolução da tarefa. Este 

trabalho é realizado geralmente no início do processo, junto 

àqueles que possuem maior dificuldade. À medida em que 

eles vão criando autonomia e confiança o professor deve 

deixá-los seguir com suas resoluções, apenas apoiando-os, 

mostrando que eles também são capazes de encontrar a 

solução do problema proposto. 
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Desde o meu primeiro contato com as tarefas, 

considerei que elas assumiam um papel importante na 

aprendizagem dos estudantes, na medida em que lhes 

permitiam construir o seu próprio conhecimento e os 

tornavam cada vez mais livres para descobrirem interesses, 

independentemente do professor. Para Ponte, Brocardo e 

Oliveira (2013), as Investigações Matemáticas, em sala de 

aula, possibilitam aos estudantes agirem como se fossem 

matemáticos, pois existe uma situação aberta, na qual cabe a 

eles o papel de definir as questões, podendo seguir caminhos 

diferentes e, até mesmo, os pontos de chegada não serem os 

mesmos. Assim, a exploração de todos os caminhos é um dos 

objetivos da Investigação e, cabe ao professor, ao final, levar 

os estudantes a analisarem os processos desenvolvidos e 

chegarem a uma sistematização do conceito/procedimento 

matemático a ser explorado. 

Desenvolvi esta pesquisa em sala de aula e para a sala 

de aula, com o intuito de dar vez e voz aos estudantes, pois 

almejo vivenciar esta ação diferenciada, mesmo porque estou 

interessada em utilizar os registros deles no processo de 

ensino e aprendizagem de diferentes conteúdos. Seguindo 

esta metodologia, deixei os estudantes expressarem-se 

oralmente ou por escrito, apresentando as suas opiniões, 

estratégias, suas formas de pensar a respeito dos conteúdos 
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trabalhados, desenvolvendo um ambiente participativo e 

colaborativo, possibilitando-os participar de maneira crítica e 

ativa no ambiente de estudo. 

 Neste sentido, a perspectiva metodológica de 

Investigação Matemática contribui como atividade de ensino 

e aprendizagem, uma vez que  

 

[...] Ajuda a trazer para a sala de aula o 

espírito da atividade matemática genuína, 

constituindo, por isso, uma poderosa 
metáfora educativa. O aluno é chamado a agir 

como um matemático, não só na formulação 

de questões e conjecturas e na realização de 

provas e refutações, mas também na 

apresentação de resultados e na discussão e 

argumentação com os seus colegas e o 

professor (PONTE 2003, p. 23). 

 

Além de procurar desenvolver uma aprendizagem 

matemática com equidade, durante as atividades busquei, por 

meio desta metodologia, desenvolver a autonomia, a 

criatividade, a criticidade e o raciocínio lógico dos 

estudantes.  

Para que a autonomia se consolidasse foi necessário 

elaborar um planejamento bem organizado e estruturado, com 

objetivos claros e estratégias significativas, distribuindo o 

tempo escolar entre atividades individuais e coletivas. Desta 

forma, os estudantes foram capazes de expor suas ideias e 
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argumentar, desenvolvendo importantes capacidades como 

pensar, planejar, realizar e avaliar.  

Por trabalhar com questões abertas, a metodologia de 

Investigação Matemática permite que os estudantes 

apresentem suas conjecturas, ideias, trazendo novas 

perspectivas de resolução para a situação apresentada que, 

segundo Martinez (2014, p. 70), podem representar “algum 

tipo de novidade e que resultam valiosas contribuições, de 

alguma forma, para a aprendizagem e o desenvolvimento dos 

alunos”, desenvolvendo assim sua criatividade na busca da 

solução das mesmas.  

Meu objetivo, na pesquisa e discussão da criticidade, 

foi buscar alternativas para proporcionar aos estudantes o 

desenvolvimento e a expressão de um olhar analítico para 

seus trabalhos, de forma que estes estudantes percebessem 

que o registro apresentava o conhecimento adquirido naquela 

tarefa. Permitindo-os, assim, analisar, avaliar, validar e agir 

de forma a se posicionar diante às questões levantadas, 

buscando elencar as conjecturas que melhor representassem a 

compreensão do resultado ao final de cada tarefa proposta. 

Segundo Skovsmose (2014), quando a Matemática é 

apresentada de forma que os estudantes possam levantar 

conjecturas sobre as situações propostas, analisando, 

questionando e buscando por si próprios as soluções, ela os 
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leva a refletirem, tornando-os autônomos e possibilitando o 

verdadeiro entendimento do que foi estudado, gerando 

pensamento crítico sobre o que estão fazendo.  

No decorrer das tarefas, também percebi que o 

raciocínio lógico se construía conforme o estudante 

apropriava-se de estratégias que reforçavam seu pensamento, 

e que diante da socialização havia uma validação por parte do 

grupo e do professor. Entendi que cada estudante manifestava 

seu raciocínio de forma e em tempos diferenciados e que, à 

medida em que desenvolviam as tarefas matemáticas iam 

consolidando-o. 

A aplicação desse produto educacional permitiu-me 

verificar na prática o que Boeri e Vione (2009) afirmam, que 

por meio da Metodologia da Investigação Matemática os 

estudantes têm a oportunidade de desenvolver o pensamento 

crítico, a confiança em seu potencial mental, o raciocínio 

lógico, a autonomia, o senso de investigação e a criatividade. 

E que por meio de aulas dinâmicas, criativas e prazerosas, há 

possibilidade maior do professor, como mediador, conseguir 

perceber como os estudantes realizam as relações, quais as 

indagações e incertezas e como desenvolvem sua 

aprendizagem. 
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Na sequência apresento a narrativa de dez tarefas 

desenvolvidas sob a Metodologia de Investigação 

Matemática. 
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CAPÍTULO 2 – NARRATIVAS DE 

PRÁTICAS INVESTIGATIVAS  

 

Neste capítulo, apresentamos o relato do 

desenvolvimento de 10 tarefas executadas a partir de cenários 

investigativos, junto a 28 estudantes, com idade entre 8 e 9 

anos de idade, assim como algumas considerações sobre as 

aplicações. As falas que representam os grupos são 

diferenciadas pelo número que cada grupo recebeu na tarefa 

em questão, já os comentários individuais foram identificados 

pelas iniciais do nome dos estudantes que os fizeram. 

Para o melhor desenvolvimento destas tarefas e para 

que o ensino fosse desenvolvido com equidade foram 

realizados alguns combinados junto com os estudantes: 

 

➢ Os grupos, geralmente de quatro estudantes, foram 

heterogêneos com o objetivo de potencializar a 

promoção de uma aprendizagem com significado por 

todos, desenvolvendo um ensino com equidade. Em 

cada tarefa os estudantes mudaram de grupos e de 

funções dentro deles, oportunizando a vivência de 

todas as funções que a metodologia sugere. 
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➢ A ordem de socialização das tarefas foi sorteada, 

ocorrendo um rodízio entre os grupos3 para se 

posicionarem; não havendo o privilégio de sempre os 

mesmos se manifestarem e os demais apenas 

concordarem ou se omitirem por medo de errarem.  

➢ Levar os estudantes para um espaço alternativo requer 

que se tenha cuidado na escolha de um local 

adequado, que possibilite o bom desenvolvimento da 

prática. Foi, portanto, necessário combinar com os 

estudantes que a tarefa precisava desse ambiente, mas, 

que para o sucesso dela, seria necessário evitar 

distrações e brincadeiras inapropriadas.  

 

Essa dinâmica foi adotada com o objetivo de que 

todos tivessem oportunidade de desenvolver todas as 

atividades, oportunizando a troca de ideias e desenvolvendo 

sua escrita e oralidade, assim como o saber ouvir e respeitar 

as colocações dos colegas. 

 

3 Nas narrativas, para fins de estética optamos por apresentar as falas dos 

grupos sempre na mesma ordem, do grupo 1 até o grupo 6 ou 7. 
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TAREFA 1:  COMO ORGANIZAR NOSSA TURMA 

POR TAMANHO?4 

 

Durante a semana, os estudantes foram desafiados pela 

professora de Educação Física para se organizarem em fila 

por tamanho. Ao chegarem em sala, questionei-os em relação 

à aula, então eles relataram o desafio.  

A partir do relatado, como esta questão veio ao 

encontro da Unidade Temática, que seria trabalhada no 

trimestre, Grandezas e Medidas, decidi explorar as medidas 

de comprimento a partir da noção de altura. Seguindo a 

BNCC (BRASIL, 2017) abordei os Objetos de 

Conhecimento: (i) significado de medida e unidade de 

medida e (ii) medidas de comprimento (unidades não 

convencionais e convencionais), registro, instrumentos de 

medida, estimativas e comparações. 

Como foi a primeira tarefa que eles realizaram, 

inicialmente foi explicada a sua organização, seus 

 

4 Esta tarefa já foi socializada no V Encontro de Educação Matemática 

nos Anos Iniciais e IV Colóquio de Práticas Letradas – EEMAI, em 2018 

e encontra-se publicado nos Anais deste evento com o título: 

“Investigação Matemática, uma metodologia da matemática nos Anos 

Iniciais. Disponível em: https://eemai2018.faiufscar.com/anais#/  
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encaminhamentos e como eles deveriam proceder, 

salientando que eu estaria a disposição para solucionar 

dúvidas.  

Com o objetivo de despertar os estudantes para a 

atividade, utilizei um espaço alternativo da escola, que foi o 

pátio coberto.  

Em sala de aula, organizei sete grupos com quatro 

estudantes, e cada grupo elegeu um aluno para registrar as 

anotações necessárias, solicitações orais, seus pensamentos, 

conjecturas, questionamentos e conclusões, tudo em uma 

folha denominada Bloco de Notas. Este, tornou-se uma 

importante fonte de informações para que, mais tarde, eu 

pudesse refletir com a turma e, junto com eles, verificar que 

conceitos aprenderam, quais eles ainda tinham dúvidas e o 

que seria necessário retomar em outro momento. 

Organização feita, a questão inicial foi relembrada para 

que os estudantes pudessem iniciar seus trabalhos. É 

importante que esta questão seja de interesse dos estudantes e 

que os instigue, pois dela dependerá o envolvimento deles em 

todo trabalho subsequente.  

 

Desenvolvendo a tarefa. 

Introduzi a tarefa relembrando oralmente a questão que 

os estudantes haviam trazido da aula de Educação Física, 
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para que eles discutissem nos pequenos grupos e buscassem 

uma solução: Como eu poderia organizar os estudantes do 3º 

ano B em fila por tamanho? 

No início, boa parte da turma permaneceu calada, 

porém aos poucos começaram a conversar nos grupos e 

registrar suas ideias. Não foi necessário muito tempo para 

que os grupos começassem a investigar uma forma de 

resolver a questão e, passados alguns minutos, como todos os 

grupos já tinham uma resposta para o questionamento, 

sentamo-nos em círculo e realizamos a socialização de 

sugestões. O representante de cada grupo dirigiu-se ao centro 

e leu o parecer dos colegas: 

 

Grupo 1: Do menor para o maior! 

Grupo 2: A gente se organiza em fila por tamanho pela altura das 

pessoas. 

Grupo 3: Arrumando um por um. 

Grupo 4: Podemos fazer uma fila por tamanho, organizada de uma 

forma bem organizada medindo as pessoas. 

Os outros grupos (5, 6 e 7) repetiram: Do menor para o maior! 

 

Nestas falas percebi que os estudantes possuíam o 

conceito de organização por tamanho estabelecido. O que 

provocou conflito foi o fato de haver na turma vários 

estudantes com a mesma altura ou com altura muito próxima. 
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Aproveitei a resposta dos grupos e lancei uma segunda 

questão, pois os estudantes ainda não haviam chegado a uma 

solução satisfatória. Desta maneira, reiniciou-se a 

investigação a partir das soluções apresentadas pelos grupos: 

Boa ideia! Mas como eu faço para saber quem é o maior ou 

o menor, tendo alguns estudantes com tamanho parecido? 

A estudante I logo respondeu esta questão, buscando 

solucioná-la: Professora, faz assim! E neste momento ela 

ficou em pé e foi ditando o nome das meninas, de três em 

três, por tamanho, indicando como elas deveriam ficar na fila. 

Desta forma, ela estava organizando uma fila de meninas 

com vários trios, sendo uma pequena, uma de tamanho 

intermediário e uma alta.  

Os estudantes combinaram que ela organizaria a fila 

das meninas e depois seria feita a dos meninos. Assim, os 

meninos ficaram observando a ordenação das meninas e 

começaram a ver que a organização da fila não estava 

acontecendo da menor para maior, até que o estudante J 

falou: Prô, não está indo bem pelo tamanho. Logo em 

seguida, o estudante R complementou a fala do colega: A I é 

maior e está na frente da V. Tem que trocar.  

Algumas meninas trocaram de posição na fila, mesmo 

assim, os meninos que estavam observando perceberam que a 

fila ainda não estava formada de maneira correta, do menor 
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para o maior. Para certificar-me que o maior número possível 

de estudantes acompanhava a discussão que se estabeleceu 

acerca da tarefa e percebeu o problema de estratégia 

encontrada por R, circulei entre os estudantes, questionando-

os sobre a situação. 

Durante as discussões, um estudante distraiu-se e 

percebeu que havia uma caixa próxima ao espaço que eles se 

encontravam e perguntou se podia abri-la. Ao abri-la, retirou 

uma fita métrica (nesta caixa havia instrumentos de medida), 

questionando sobre sua utilidade. Neste momento, os 

estudantes, curiosos, encaminharam-se até a caixa e foram 

tirando os instrumentos de medida que lá constavam: fita 

métrica, régua e dois modelos de trena. Entreolharam-se, 

cochicharam e começaram a questionar o que era cada um 

dos instrumentos e para que serviam. 

Pedi que se sentassem novamente no chão, em círculo, 

para discutirem. Mostrei cada um dos instrumentos de 

medida e questionei-os, quem sabia o nome e como era 

utilizado. O estudante que tinha uma sugestão do nome e para 

o que era utilizado levantava a mão e falava. Nesse instante, 

percebi que os instrumentos conhecidos eram a régua, que 

eles utilizavam na escola e a fita métrica, utilizada por 

costureiras, as trenas eram desconhecidas.  
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Partindo do conhecimento prévio dos estudantes, 

concordei com suas falas e acrescentei oralmente mais 

algumas utilidades para cada instrumento, informando que 

outros profissionais (além dos que eles haviam citado) 

também os utilizavam. 

J levantou a mão e falou que quando ela vai ao médico, 

[...] ele tem uma fita métrica colada na parede e eu me 

encosto bem dura e reta nela. Assim, segundo seu 

depoimento, o médico vê o quanto ela cresceu. A partir da 

fala da J os estudantes acharam que essa era a melhor ideia 

para encontrar a medida de cada um e depois fazer a fila. 

Desta forma, optaram em realizar as medições conforme ela 

falou.  

Diante do acordado, distribui as fitas métricas e as 

trenas de fita para cada grupo e pedi para a turma realizar a 

atividade, lembrando-os de anotar os resultados no Bloco de 

Notas. Os grupos organizaram-se para medir os colegas e, um 

por vez, encostava-se na parede para dois colegas o medirem 

e um terceiro registrar. Percebi que os grupos utilizavam 

formas de representação diferenciadas, alguns desenhavam o 

colega, escreviam o nome dele sobre o desenho da cabeça e a 

medida de altura abaixo do desenho. Outros grupos 

elaboraram tabelas com os nomes de todos os componentes 
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do grupo e marcaram as medidas de altura ao lado de cada 

nome, conforme a Figura 1. 

 

Figura 1 - Registro dos estudantes – Bloco de Notas 

 
Fonte: Arquivo da Pesquisa (2018) 

 

Os grupos começaram a executar a atividade e me 

chamaram para ver se estavam realizando a medição da 

maneira correta; desta forma, pude observar que os 

estudantes não sabiam em que ponto da fita métrica (ou 

trena) iniciar a medição. Solicitei que todos parassem o que 

estavam fazendo e prestassem atenção no que eu iria falar.  

Era a primeira vez que os estudantes estavam utilizando estes 

instrumentos de medida e, por isso, achei prudente explicar 

que, quando se usa estes materiais (fita métrica, trena e 

régua), deve-se iniciar a partir do zero e não da ponta deles. 
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 Após a explicação, os estudantes retomaram as 

medições e, depois de todos serem medidos, a turma retornou 

à sala de aula para finalizar a discussão que tinha sido 

iniciada anteriormente. Em sala, um representante de cada 

grupo foi convidado a relatar os dados recolhidos, dando o 

nome do componente do grupo e sua medida. Fui registrando 

as informações no quadro. 

Ao final dos relatos, os estudantes perceberam quem 

eram os colegas mais altos, mais baixos e intermediários. A 

partir da informação coletada organizaram uma fila, e, neste 

momento, M comentou: Está tudo misturado meninos e 

meninas e não separado, como antes. Fiz a intervenção que 

nesse momento não seria realizada a divisão entre meninos e 

meninas, pois o foco era formar a fila em ordem crescente de 

altura. 

Resolvida a questão de organização da turma pela 

altura, pedi que V, a estudante mais baixa da turma, medisse 

R, o garoto mais alto. Neste momento a turma ficou 

paralisada para ver como se daria tal medição. Ao 

perceberem que V não sabia como fazer, os estudantes deram 

várias sugestões como: Sobe na cadeira, disse um estudante; 

Pede para ele se agachar, falou outro; Mas se agachar fica 

errada a altura do R, logo retrucou um terceiro; Pega a 

trena, completou um quarto.  
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Ao ouvir as sugestões dadas pelos referidos estudantes, 

coube a mim intervir, no sentido de direcionar as 

contribuições para que pudessem encontrar a solução deste 

novo problema.  

Perguntei como eles fariam para medir o comprimento 

da sala de aula. Os estudantes falaram que iriam colocar a 

trena no chão e sair medindo. Neste momento E sugeriu que 

o estudante R se deitasse no chão para ser medido, os 

estudantes acharam engraçado, porém ele deitou e 

posteriormente V realizou a medida. Após a medição, os 

estudantes perceberam que, com o colega deitado, poderiam 

medir sua altura, assim como mediam o comprimento da sala, 

e que o valor seria igual ao medido antes quando ele estava 

em pé, observaram também que tanto a altura quanto o 

comprimento eram medidas de comprimento.  

Vale destacar que, para muitos estudantes, essa forma 

de medir altura, ainda ficou um pouco confusa, pois eles 

entendiam que para medir a altura de uma pessoa (ou objeto) 

era necessário que ele estivesse na posição vertical. Para 

sanar esta dúvida que alguns estudantes ainda possuíam, após 

V ter realizado a medida de R deitado no chão, realizamos 

novamente a sua medição em pé, com a fita métrica fixada à 

parede. Os estudantes perceberam que a medida era a mesma, 

independentemente, da posição do estudante. 
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Ao final, os estudantes realizaram o registro da 

atividade no caderno de Matemática, por meio de um texto 

coletivo, e, em conjunto, explicaram a atividade realizada. Na 

sequência, registraram no caderno as medidas dos 

componentes do seu grupo em ordem crescente. 

 

Considerações: 

Esta tarefa mostrou que os estudantes ainda possuem 

formas diferentes de registrar uma mesma situação, sendo 

que alguns ainda fazem uso dos registros pictóricos, outros já 

os sistematizam, utilizando-se de técnicas da estatística como 

a construção de tabelas. 

Ao aceitar as diferentes representações do raciocínio, 

busquei promover um ensino com equidade, pois possibilitei 

que todos apresentassem suas conjecturas e resultados, sem 

determinar um padrão. 

A autonomia também merece o devido destaque, pois 

constatei, no registro no Bloco de Notas, que os estudantes 

utilizavam suas representações próprias sem me perguntarem 

se podiam ou se estavam corretas. 
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TAREFA 2: COMO OS POVOS ANTIGOS 

REALIZAVAM SEUS CÁLCULOS?5 

 

Ao consultar os PCN (BRASIL, 1997) vemos a 

História da Matemática indicada como um “recurso didático 

com muitas possibilidades para desenvolver diversos 

conceitos, sem reduzi-la a fatos, datas e nomes a serem 

memorizados” (BRASIL, 1997, p. 23). Porém, em muitas 

aulas de Matemática, isto não acontece, uma vez que os 

professores exploram este recurso como um “assunto 

específico, um item a mais a ser incorporado ao rol de 

conteúdo, que muitas vezes não passa da apresentação de 

fatos ou biografias de matemáticos famosos.” (BRASIL, 

1997, p. 23).  

Nesta aula, busquei tornar a aprendizagem mais 

significativa, a partir do uso do recurso da História da 

Matemática em sala de aula, como fonte de problemas 

práticos e curiosos, uma vez que os estudantes se sentem 

 

5 Esta tarefa fez parte de um artigo que já foi apresentado no XIII 

Encontro Nacional de Educação Matemática - ENEM, em 2019 e será 

publicado nos Anais deste evento com o título: “Ábaco: aliando História 

da Matemática e Investigação Matemática no ensino de adição e 

subtração. 
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estimulados por conhecer a história que envolve o conteúdo 

estudado. Executei a tarefa 2, envolvendo a História da 

Matemática aliada a Metodologia de Investigação 

Matemática, pois partir de questões que envolvem contextos 

de interesse dos estudantes é por si só uma atividade 

motivadora. A motivação, conforme Miguel (1997), pode não 

estar no fato de ser um problema, nem de ser histórico, mas 

na relação entre o desafio e o estudante, e como esse desafio 

é percebido por ele. 

Além disso, entendo que o uso da História da 

Matemática como recurso didático, associado ao uso de um 

material instrucional, como processo pedagógico, 

proporciona aos estudantes a ampliação e compreensão dos 

conceitos matemáticos explorados, contribuindo assim para 

uma aprendizagem significativa e com equidade. Desta 

forma, para explorar o conteúdo de operações de adição e 

subtração, pensei na utilização do “ábaco” como ferramenta 

de ensino, pela possibilidade de, além de explorar o 

conteúdo, trabalhar a História da Matemática com os 

estudantes. Com isso, surgiu a ideia de explorar as origens do 

ábaco, seu papel na história, bem como suas potencialidades 

no ensino e aprendizagem para o desenvolvimento da 

matemática.   
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Consultando a BNCC (BRASIL, 2017) a Unidade 

Temática Números, optei em explorar as operações de adição 

e subtração até a centena simples. A abordagem acerca dos 

Objetos de Conhecimentos foram: (i) leitura, escrita, 

comparação e ordenação de números naturais de quatro 

ordens; (ii) composição e decomposição de números naturais; 

(iii) construção de fatos fundamentais da adição e subtração; 

(iv) procedimentos de cálculo (mental e escrito) com 

números naturais: adição e subtração e (v) problemas 

envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, 

acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 

quantidades. 

 

Desenvolvendo a tarefa. 

Seguindo a metodologia de Investigação Matemática, 

iniciei a tarefa questionando aos estudantes se eles conheciam 

o ábaco, pergunta esta que a maioria da turma respondeu que 

não. Na sequência apresentei um ábaco industrializado, que 

havia levado para sala de aula, idêntico ao apresentado na 

Figura 2 e questionei-os se tinham ouvido falar sobre ele e a 

resposta novamente foi negativa. 
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Figura 2 - Ábaco 

 
Fonte: Acervo do NEEM6 

 

Ao observarem o ábaco apresentado, vários estudantes 

relataram que já haviam visto um em lojas populares, mas na 

seção de brinquedos. Sendo questionados sobre a sua 

utilização, eles relataram que não sabiam como manusear o 

mesmo.  

Esclareci que o modelo apresentado era apenas um dos 

tipos de ábacos existentes e ,na sequência, expliquei para os 

estudantes o que representa cada parte do ábaco e sua função: 

cada haste representa a posição de uma ordem numérica do 

sistema de numeração decimal - unidades, dezenas, 

centenas...; de cima para baixo, conforme o apresentado para 

os estudantes e que está na Figura 2, e as dez argolas em cada 

 

6 NEEM – FURB: Núcleo de Estudo e Ensino da Matemática da 

Universidade Regional de Blumenau – FURB. 
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haste, são os elementos de contagem, que podem deslizar 

livremente.  

Esta discussão despertou o interesse nos estudantes em 

conhecer melhor o ábaco e sua origem, os modelos 

construídos pelos povos da antiguidade e as formas de utilizá-

los em cada período. 

 Dando continuidade à atividade, apresentei, na lousa 

digital, um breve texto sobre a importância do ábaco como 

instrumento de contagem na antiguidade e os diferentes tipos 

de ábaco, destacando qual era utilizado em cada civilização. 

Após a apresentação, perguntei se os estudantes 

gostariam de construir um ábaco. Comentei que esse ábaco 

seria diferente dos apresentados e procurei incentivá-los a 

desenvolverem a atividade falando que, como cada modelo 

foi desenvolvido por uma civilização e em um período da 

história, esse seria construído por estudantes do século XXI. 

Os estudantes logo demonstraram interesse, e iniciamos a 

organização da sala de aula. Decidiu-se que seria construído 

um ábaco para cada grupo de quatro estudantes. 

O ábaco construído pelos estudantes envolveu a 

utilização de palitos de churrasco e materiais reutilizados 

como bandeja de isopor e sobras de E.V.A. de diferentes 

cores. A Figura 3 apresenta os grupos trabalhando na 

montagem do ábaco adaptado. 
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Figura 3 - Ábaco Adaptado 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Inicialmente os estudantes apresentaram os materiais 

que trouxeram (as bandejas e os palitos), e todos colocaram 

sobre uma mesa, que ficava na frente da sala, denominada 

por eles de Mesa dos Materiais, juntamente com as tiras de 

E.V.A que eu havia trazido. Os estudantes começaram a 

analisar os materiais e foram informados que o ábaco que 

seria construído, seria aberto de forma que os palitos ficariam 

na vertical, como o modelo apresentado. Foram questionados 

sobre a utilização dos palitos, o que eles representavam e 

como deveriam ser dispostos. Devido ao fato de terem vistos 

os outros modelos, sabiam que os palitos seriam usados para 

indicar a posição onde seriam colocadas as fichas que 



 

Produtos Educacional do PPGECIM/FURB 36 

 

representavam os numerais, mas não conseguiram 

inicialmente identificar a posição de cada ordem.  

Quando os perguntei sobre o posicionamento de cada 

ordem, eles relacionavam-no com a posição das janelas e da 

porta da sala de aula, pois assim haviam aprendido no 2º ano 

(no lado da porta ficava a unidade e a centena do lado da 

janela). Verifiquei que esta relação só foi eficiente, pois as 

salas tinham a mesma disposição (porta à direita e janelas à 

esquerda), caso os estudantes estivessem sentados de outra 

forma, a representação utilizada por eles não seria correta. 

 Neste momento, foi necessário desconstruir a relação 

que estava estabelecida e levá-los à compreensão das ordens, 

relacionando-as entre si (qual fica mais à direita e qual fica 

mais à esquerda), sem o uso de um ponto de referência 

externo.  

Após vários questionamentos e sugestões levantadas 

pelos grupos, os estudantes conseguiram compreender que a 

ordem da unidade é a primeira à direita e a partir dela; e a sua 

esquerda, as outras são posicionadas. 

Em relação aos quadrados de E.V.A., distribui para 

cada grupo as tiras coloridas. Ao receberem as tiras BD 

perguntou o que era para ser feito, e VC comentou que era 

para fazer de conta que eram as argolas. Como o material 

para atividade estava disposto em uma mesa à frente dos 
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grupos, os estudantes perceberam que na hora que elenquei 

os materiais necessários para a construção do ábaco não 

mencionei as argolas, por dedução VC as relacionou com as 

tiras de E.V.A. 

C perguntou como fariam para colocar a tira na haste, 

uma vez que ela era muito grande, já J relatou que o grupo 

dele tinha recebido várias tiras de E.V.A mas elas eram 

menores das recebidas pelo grupo da estudante VC.  Neste 

momento os grupos perceberam que nas mesas havia tiras de 

E.V.A com cores e tamanhos diferentes. S levanta a mão e 

disse que a professora tinha dado tamanhos diferentes e que 

não daria certo colocar a tira nas hastes. Percebi que os 

estudantes não haviam entendido que a única forma de 

utilizar o E.V.A. no lugar das argolas seria cortando as tiras e 

pequenos pedaços. 

Perguntei então: Como vocês podem fazer para que as 

tiras de E.V.A. tornem-se unidades que possam ser colocadas 

nas hastes? Os grupos conversaram entre si e, depois de 

alguns instantes, perguntaram se poderiam cortá-las. 

Respondi à pergunta com outro questionamento: Mas cortá-

las como? Novamente houve conversas e M sugeriu:  E se 

você desse para nós um tamanho e todo mundo cortassem 

igual?!  Acho essa ideia muito boa, mas quero saber o que a 
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turma acha? Respondi com outra indagação. A turma 

concordou com a ideia da estudante M. 

A partir do combinado, dei a seguinte instrução: Vocês, 

com a régua, marquem nas tiras de E.V.A quatro centímetros 

de comprimento por quatro centímetros de altura, e assim, 

sucessivamente, até o fim da fita. Terminada a marcação na 

tira cortem exatamente sobre a linha traçada! Durante a 

atividade, circulei entre os grupos e dei-me conta que os 

estudantes estavam realizando a marcação a partir do zero, 

uma noção que tinham aprendido na tarefa sobre medidas de 

comprimento.  

Pelo fato de terem sobre a mesa muitas tiras, todos 

estavam envolvidos nos processos de marcação e corte dos 

quadrados. Conforme os grupos iam concluindo a atividade, 

os estudantes foram agrupando os quadrados em três montes 

de dez unidades, contando-os e, com isso, perceberam que 

havia trinta unidades.  

Fichas cortadas e organizadas, iniciou-se a distribuição 

de uma bandeja de isopor e três palitos por grupo para ser 

utilizada como base e hastes do ábaco. Um grupo perguntou 

se a bandeja era para ficar na posição usual, diante do 

questionamento mostrei como deveria ser feito, para que as 

hastes ficassem mais firmes.  
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Na hora da montagem do ábaco, questionei novamente 

como os grupos fariam para saber qual a posição de cada 

haste.  Um estudante percebeu que havia uma marca de 

caneta na bandeja e falou: Os palitos devem ser colocados 

onde a prô fez a marquinha. Na ocasião, achei prudente 

deixar marcada a posição das hastes, devido ao fato de os 

estudantes, ao se apoiarem na bandeja para medir e marcar a 

posição das hastes, poderiam quebrá-la, devido não terem 

noção de força e peso.  

Solicitei que os grupos colocassem os palitos de 

churrasco nas marcas pré-definidas e que, se necessário, 

registassem na bandeja de isopor a ordem representada por 

cada palito, na posição correta. Durante esta tarefa, percebi o 

trabalho em grupo sendo executado, pois, com a ponta do 

palito de churrasco, um estudante furava com calma a 

bandeja, um segundo estudante colava com massinha a ponta 

do palito que ultrapassava a bandeja para firmá-la, e um 

terceiro colocava com caneta as iniciais da ordem na bandeja.  

A primeira atividade utilizando o ábaco foi a 

representação de números, citados oralmente, para verificar 

se os estudantes haviam compreendido as ordens e o valor 

posicional.  

Nesta atividade alguns estudantes ficaram em dúvida, 

pois o posicionamento deles em relação ao ábaco fez com 
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que as ordens ficassem invertidas. A questão foi sanada 

quando se explorou a relação entre o posicionamento do 

ábaco e o observador. Foi necessário explicar que todos 

deveriam observá-lo de frente, assim teriam a mesma 

referência, ou seja, a unidade a sua direita. Resolvido o 

problema, os estudantes conseguiram executar a atividade. 

Sanadas as dúvidas, iniciou-se o trabalho com a 

operação de adição. Por meio de um exemplo, foi explicado 

como os povos da antiguidade realizavam esse cálculo 

utilizando o ábaco. Em seguida, foram ditadas algumas 

operações de adição para que os grupos resolvessem 

utilizando-se do instrumento, sem anotar os valores.  

Observei que alguns estudantes, ao executarem as 

operações, comentavam o processo que estavam 

desenvolvendo em voz alta, como se estivessem explicando 

aos colegas a operação passo a passo, outros discutiam 

estratégias para a resolução de cada operação para depois 

realizá-la. 

 Os escribas de cada grupo apenas registravam os 

resultados das operações no Bloco de Notas, após todos 

estarem de acordo. A Figura 4 apresenta registro de dois 

grupos, evidenciando que as diferentes formas de registro 

foram uma constante no desenvolvimento do trabalho. 

 



 

Produtos Educacional do PPGECIM/FURB 41 

 

Figura 4 – Representação do Bloco de Notas de um grupo 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Havia também, aqueles grupos que, após realizarem a 

operação para conferir se a soma estava correta, faziam uso 

do Bloco de Notas, uma vez que já haviam aprendido a 

resolver as operações no ano/série anterior por meio do 

algoritmo (Figura 5).  
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Figura 5 – Representação do Bloco de Notas de um grupo 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Para finalizar esta atividade, cada grupo explicou para 

os outros como realizou uma das operações apresentadas. 

Compreendido o processo de adição, partimos para 

resolução de operações de subtração. Esta operação gerou 

algumas dúvidas iniciais, pois, ao contrário da adição, onde 

os estudantes inseriam no ábaco a quantidade que 

representava as duas parcelas e depois somavam, na 

subtração eles deveriam colocar a quantidade equivalente ao 

minuendo e, na sequência, retirar a quantidade que 



 

Produtos Educacional do PPGECIM/FURB 43 

 

representava o subtraendo. A quantidade que sobrava no 

ábaco representava a diferença entre os dois valores.  

Devido às dúvidas apresentadas pelos estudantes, foram 

levantadas questões buscando levá-los a, inicialmente, 

pensarem no processo de subtração, visualizando 

mentalmente a operação. Após várias sugestões e tentativas, 

alguns estudantes compreenderam que deviam associar o 

processo mental de subtração ao ato de retirar a quantidade 

de fichas do ábaco. 

Para finalizar a atividade, foi realizada a construção de 

uma produção coletiva. Os estudantes relataram cada etapa 

do trabalho desenvolvido, desde a história do uso do ábaco 

pelos povos antigos, a sua construção e como eles resolveram 

as operações com o seu uso. Esta atividade, assim como os 

processos de sistematização das operações configuraram a 

última etapa da metodologia de Investigação Matemática, ou 

seja, foram os momentos em que aconteceram as discussões 

dos resultados. 

Na medida em que as atividades foram sendo 

desenvolvidas, observei que o uso do material contribuiu para 

que as dificuldades apresentadas inicialmente se dissipassem, 

de modo que eles passaram a compreender os conceitos e 

processos corretos. O uso do material didático estimulou-os 

es a ponto de quererem utilizá-lo, posteriormente, quando 
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tinham dúvidas na resolução de alguma operação e ampliá-lo 

quando trabalhadas as classes de milhar. 

 

Considerações: 

Verifiquei que os estudantes tiveram a oportunidade de 

utilizarem e consolidarem os seus conhecimentos 

matemáticos,  de desenvolverem as suas capacidades e 

efetuarem novas aprendizagens, substituindo conceitos 

errôneos que possuíam, como o da ordem dos números, por 

exemplo, a partir de atividades realizadas, fazendo uso dos 

materiais associados ao estudo da História da Matemática 

como suporte. 

A partir das resoluções desenvolvidas, pude trabalhar 

questões que explorassem conceitos em que os estudantes 

tinham mais fragilidades, levando-os a superarem estas 

dificuldades de âmbito conceitual bem como processual.   

Estudantes, nessa fase, gostam de ouvir histórias e ao 

relacioná-las com o conteúdo proposto, este, torna-se 

significativo, desta forma esta prática fez com que eles se 

envolvessem mais no desenvolvimento das atividades. 

Manusear o ábaco para a realização das operações foi 

de grande relevância, pois pude observar que a operação de 

subtração ainda não havia sido compreendida por alguns, 

sendo necessário, assim, retomar a atividade no dia seguinte. 
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TAREFA 3: O ZERO NÃO VALE NADA. A 

POSIÇÃO DO ALGARISMO EM UM NUMERAL 

MUDA SEU SIGNIFICADO? 

 

Esta tarefa foi desenvolvida com o objetivo de sanar 

duas dificuldades apresentadas pelos estudantes no decorrer 

das aulas: (1) o entendimento do valor posicional de um 

numeral, ou seja, a compreensão do valor relativo do 

algarismo na composição dos números ; (2) o entendimento 

do valor do zero na constituição de um número.  

Optou-se por utilizar especificamente o algarismo zero 

pelo fato de que, apesar de na história, conforme Milan 

(2017, p. 23) apresentar que: 

 

O reconhecimento do zero (0) permitiu um 

avanço considerável nas possibilidades 

notacionais do sistema, já que reduziu as 

ambiguidades na interpretação dos números 

escritos, por exemplo, para diferenciar a 

escrita do número 25 (vinte e cinco) do 

número 205 (duzentos e cinto). 

 

A prática junto a estudantes dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental mostrou-me que muitos deles 

apresentam dificuldade em trabalhar com este algarismo, não 

conseguindo compreender o seu valor na constituição de um 

número. Esta mesma dificuldade foi apresentada por Boeri e 
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Vione (2009) quando relatam a experiência de uma delas 

como professora de Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Elas afirmam que muitos estudantes apresentam dificuldade 

em trabalhar com o zero. Quando havia necessidade de 

utilizá-lo para escrever um número ditado, muitos não 

conseguiam identificar o seu valor na sua constituição. 

 Consultando a BNCC (2017) a Unidade Temática: 

Números, priorizou-se em explorar os Objetos de 

Conhecimento: (i) leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de quatro ordens e (ii) composição e 

decomposição de números naturais. 

 

Desenvolvendo a tarefa. 

Para tornar esta tarefa mais atraente e significativa, 

optei por um espaço alternativo e utilizei-me das mesas do 

pátio coberto da escola. Ainda na sala de aula, dividi os 

estudantes em sete grupos heterogêneos de quatro estudantes 

e, na sequência, foram distribuídas, para cada grupo, quatro 

fichas com os algarismos: 8; 7; 0 e 1 e o Bloco de Notas. 

A partir do momento em que os estudantes ouviram a 

questão inicial e discutiram entre si, surgiram os primeiros 

questionamentos. A estudante AL questionou: Como faz para 

colocar as fichas? buscando que ela formulasse melhor seu 

pensamento respondi com outra questão: Não entendi, pode 
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perguntar novamente? O lugar?, e a estudante explicou: É na 

mesa, no quadro valor lugar, onde? 

Neste momento solicitei que os estudantes parassem 

um pouco o que estavam fazendo e prestassem atenção na 

orientação. Pedi que eles formassem, com as fichas, o maior 

número de numerais com dois algarismos, depois com três 

algarismos e, por fim, com quatro algarismos, sobre a mesa e 

os registrassem no Bloco de Notas. Os estudantes 

questionaram se era para utilizar o Quadro Valor de Lugar, 

pois este recurso foi bem explorado no 2º ano, e em sala de 

aula havia esse material afixado na parede, e na mesa de cada 

estudante havia um, feito com durex colorido. Expliquei que 

nesta atividade esse material não seria utilizado porque 

estaríamos em um outro ambiente. 

Após o questionamento, os grupos dirigiram-se ao pátio 

coberto com seus materiais e acomodaram-se nas instalações, 

respeitando a divisão de grupos feita em sala de aula. Na 

sequência, apresentei oralmente a questão introdutória: Como 

podemos formar numerais com: dois, três e quatro 

algarismos, utilizando somente as fichas recebidas?  A partir 

daí, começaram as discussões e a organização dos primeiros 

numerais, inicialmente com dois algarismos.  

Circulei pelos grupos e percebi que números compostos 

com dois algarismos logo foram formados e registrados no 
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Bloco de Notas; com três algarismos, grande parte dos 

estudantes também demonstrou facilidade, porém foram mais 

cautelosos. Por outro lado, com os números formados por 

quatro algarismos existiram dúvidas, devido à necessidade do 

uso do zero, uma vez que cada grupo possuía apenas quatro 

fichas com algarismos. A estudante M questionou: 

Professora, eu não entendi quando chega no de 4 algarismos. 

Onde entra o zero? O estudante H logo respondeu: Não 

coloca o zero, ele não vale nada. A aluna A, prontamente, 

retrucou: Vale sim, dependendo onde ele é encaixado. 

Acompanhei toda a discussão e salientei: Vocês ouviram o 

que a A falou sobre o zero? Fica uma dica.  

Assim que os estudantes perceberam que a posição do 

algarismo no número determinava seu valor, a atividade 

pareceu ter sido compreendida pelos grupos. Observou-se 

que todos os estudantes manusearam as fichas e quiseram 

formar um número.  

Ao retornarem do pátio coberto para a sala de aula, os 

estudantes acomodaram-se, e solicitei que um representante 

de cada grupo se dirigisse à frente da sala de aula com o 

Bloco de Notas e falasse os numerais formados por eles.  

 Os representantes apresentaram oralmente como cada 

grupo pensou para formar os números, e, na sequência, 

apresentaram os números formados no quadro branco: 
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Grupo 1: Nós não sabíamos como fazer, daí a professora explicou 

que poderíamos pensar que fosse um quebra-cabeça com 

algarismos e entendemos. 

Grupo 2: Fomos juntando os números e vendo qual não foi e qual 

já foi. 

Grupo 3: Nós prestamos bastante atenção na explicação da 

professora e lembramos do Quadro Valor de Lugar. 

Grupo 4: Encontramos colocando os algarismos como a professora 

explicou. Colocamos os numerais. 

Grupo 5: Pensamos até ter uma ideia e fomos tentando. 

Grupo 6: Formamos os numerais porque juntamos de 2 em 2, de 3 

em 3 e de 4 em 4. 

Grupo 7: Fizemos como a professora ensinou. Cada algarismo 

num lugar, sem repetir. 

  

Analisando as respostas apresentadas, oralmente pelos 

grupos, foi possível fazer algumas observações. Grande parte 

dos estudantes mostraram-se ter entendido o significado do 

quadro valor lugar e do valor posicional do número ao 

perceberem que ao trocar o algarismo de posição o número 

modificava. Os comentários das equipes 2, 3, 6 e 7 

reforçaram esta observação. Observou-se também que, 

durante a execução da atividade, um grupo (grupo 5) não 

havia compreendido muito bem a tarefa a ser realizada, 

porém com a socialização compreendeu o que deveria ser 
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feito e logo começou a se reorganizar, antes do registro dos 

números formados pelos grupos no quadro. 

Concluída a etapa da elaboração dos numerais, registro 

de como pensaram e socialização oral dos grupos, foi 

realizado o registro dos numerais formados por cada grupo no 

quadro, respeitando a tabela que organizei em três colunas: 

números com dois algarismos; com três algarismos e com 

quatro algarismos. Neste momento, os estudantes foram 

percebendo que os números formados, muitas vezes, eram 

comuns a outros grupos, mas, para que não houvesse 

desânimo por conta da repetição ou a falta de registro do 

grupo no quadro, questionei a turma: Estou percebendo que 

vocês foram criativos e vejo que existem numerais repetidos. 

Como poderíamos sinalizar que este número foi formado por 

outro grupo também? Os estudantes pensaram um pouco e 

logo S deu a ideia de criarem uma legenda para cada grupo e 

ao lado dos números repetidos colocar essa marcação. Outro 

estudante, MT, comentou que poderiam colocar bem pequeno 

o número do grupo que também pensou naquele número que 

estava no quadro. Diante destas colocações realizei uma 

votação com a turma, e foi escolhida a opção do número que 

representava cada grupo ao lado do número formado. 

Ao concluírem a atividade de registro no quadro 

branco, eles observaram quais numerais foram formados por 
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maior número de grupos. Como na formação de números 

com dois algarismos havia mais possibilidades de 

composição, percebeu-se que nesta coluna houve a menor 

quantidade de números escolhidos por mais de um grupo. Já, 

no caso dos números formados por quatro algarismos, cujas 

possibilidades eram bem menores, a quantidade de números 

escolhidos por mais de um grupo foi a maior de todas. Isto foi 

inclusive uma conjectura levantada pela estudante N, que 

pediu para comentar que ela havia percebido que com quatro 

fichas para compor os números, com quatro algarismos não 

se tinha muitas possibilidades, por isso muita repetição. O 

estudante BT concordou e fez menção ao trabalho realizado 

com o conteúdo de probabilidades, em que havia acontecido 

a mesma situação. 

A etapa da validação, socialização e sistematização dos 

resultados é muito importante, pois, apesar de realizar a 

observação sistemática durante toda a atividade, analisando o 

desenvolvimento dos grupos, é neste momento que os 

estudantes irão expor os seus pensamentos, qual a linha de 

raciocínio que seguiram, quais as dificuldades que tiveram 

etc.  

Realizado o registro dos numerais formados pelos 

grupos, desenvolveu-se outras atividades envolvendo esses 

números para que os estudantes pudessem ampliar seus 
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conhecimentos matemáticos e retomar conceitos já 

aprendidos. Explorou-se oralmente quais eram os números 

pares e ímpares; leitura oral do número; qual algarismo 

estava ocupando a ordem da unidade, da dezena e da centena 

de alguns numerais, respectivamente. Para esta atividade fui 

sorteando estudantes para identificarem o que solicitava, 

assim os 28 estudantes foram ao quadro. 

Após a exploração oral, foi construído um texto 

coletivo a partir das conclusões dos estudantes e tudo foi 

registrado no caderno. Na estruturação do texto, percebi que 

os próprios estudantes iam fazendo suas organizações, 

falando quais frases deveriam ser escritas no início, quais no 

meio e quais falas deveriam estar na conclusão, registrando 

os números formados e questões referentes à construção 

destes. De acordo com as conclusões deles: Quando o 

algarismo está em uma ordem diferente, o seu valor no 

número muda, desta forma 87 é um número diferente de 78, 

por exemplo. A posição do zero também foi discutida e 

sistematizada neste texto, eles escreveram que quando o zero 

está à esquerda de um número ele não vale nada, mas 

quando está à direita, dependendo da ordem que ele ocupa, 

ele altera o valor do número.  

Após socialização, confirmação dos resultados e 

sistematização, realizou-se outras atividades matemáticas 
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envolvendo os números formados nesta atividade pelos 

estudantes, como: análise do antecessor e sucessor (para os 

numerais formados com 2 algarismos); escrita do número por 

extenso (para os numerais formados com 3 algarismos); 

escrita do número em ordem crescente (com todos os 

numerais formados); cópia dos numerais com 4 algarismos, 

circulando o algarismo que ocupava a ordem da centena etc. 

Quando concluídas todas as tarefas referentes a esta 

atividade, um grupo pediu para formar, o maior e o menor 

número possível, juntando as fichas de todos os grupos. 

Achei interessante a questão e perguntei se os outros 

estudantes gostariam de pensar nisso. Como todos 

concordaram, juntaram as fichas e começaram, no grande 

grupo, a manuseá-las, pensando em como compor estes dois 

números. Eles começaram pela formação do maior número. 

Para isso, juntaram as fichas que tinham o mesmo algarismo 

e depois foram compondo o número da esquerda para direita 

começando pelo algarismo oito, depois o sete, o um e, por 

último, o zero, formando o número:  

 

8 888 888 777 777 711 111 110 000 000. 

 

Esta estratégia mostrou que os estudantes, apesar de 

não conhecerem um número com tantos algarismos, tinham 
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pleno conhecimento de que quando se busca um número de 

valor alto, os algarismos de maior valor devem estar à 

esquerda, pois as ordens de menor valor na composição de 

um número se encontram à direita. Porém, quando eles 

começaram a formar o menor número, seguindo a mesma 

lógica, inverteram os algarismos, colocando-os os de menor 

valor, mais à esquerda. O problema surgiu no momento em 

que eles foram posicionar os zeros e estes ficaram à frente de 

todos outros algarismos, o que, conforme eles haviam 

afirmado, na tarefa anterior: o zero à esquerda não vale nada. 

Nesta etapa, eles tiveram bastantes dificuldades em entender 

que essas ordens representadas pelos zeros no número seriam 

ignoradas e muitos desistiram, pedindo para a professora 

mostrar a resposta. 

Como o objetivo inicial da atividade já havia sido 

alcançado (montar números com até quatro fichas), auxiliei-

os a montarem o menor número com vinte e oito fichas 

(quatro de cada grupo ), reforcei que as sete ordens 

representadas pelos zeros neste número seriam ignoradas, 

pois eles estavam à esquerda dos outros algarismos e por isso 

não atribuíam valor a ele. Assim, o número  

 

0 000 000 111 111 177 777 778 888 888. 
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Corresponde ao número,  

 

111 111 177 777 778 888 888. 

 

Desta forma, o menor número ficou, na realidade, com 

vinte e um algarismos (ignorando-se os zeros).  

Para finalizar, nomeei oralmente as ordens dos números 

nas classes subsequentes à unidade de milhar (que era a 

maior que eles conheciam). Para separar as classes utilizei 

durex colorido e o número foi montado no chão da sala com 

toda a turma acompanhando e opinando como poderia ser 

realizada esta composição. Alguns estudantes demonstraram 

desinteresse pelo processo, porém ficaram curiosos com o 

resultado da atividade. 

 

Considerações: 

 Ao iniciarmos a tarefa, alguns estudantes 

apresentavam-se um pouco inibidos nos grupos, não 

querendo se expor. Como mediadora e observadora 

sistemática das atividades, logo percebi tal comportamento e, 

para superar a situação, procurei deixar claro para eles que, 

naquele momento, não havia uma resposta correta, mas ,sim, 

caminhos diferentes para se chegar a uma resposta, e  que 

estes seriam analisados posteriormente no grande grupo. 
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 Procurando formar o maior número utilizando todas 

as fichas disponíveis, alguns grupos apresentaram autonomia 

e criatividade, buscando estratégias próprias para a resolução. 

Mostraram-se com um bom raciocínio lógico, ao pensarem 

que para formar o maior número, os algarismos maiores 

deveriam estar à esquerda, algo que não havia sido 

diretamente explorado em sala de aula. Também mostraram 

que haviam compreendido a relação do algarismo zero na 

composição dos números quando ficaram em dúvida na 

formação do menor número, pois este algarismo deveria ficar 

à direita de todos os outros e, como eles haviam estudado “o 

zero à direita no número não vale nada”, gerando discussões 

entre os envolvidos.   
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TAREFA 4: DE PULO EM PULO EU DESCUBRO A 

REGULARIDADE DE UMA SEQUÊNCIA. 

 

Planejar tarefas mais significativas e desafiadoras 

podem despertar o pensamento criativo, uma vez que o 

indivíduo  sente-se estimulado em buscar, aprender, superar 

seus limites para chegar em um ponto mais elevado do 

conhecimento (WECHSLER, 2002) e do raciocínio lógico, 

pois segundo Mata-Pereira e Ponte (2017, p. 314),  

 
[...] raciocinar matematicamente pode dizer 

respeito tanto a aspectos lógicos como a 

processos intuitivos, incluindo a formulação 

de novas ideias e a consecução e validação de 

novas conclusões. 

 

Segundo Ponte (2017), o trabalho envolvendo os 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática pode ser 

desenvolvido de duas maneiras distintas, utilizando a 

linguagem própria da Matemática (conceitos e representações 

sem qualquer relação com a realidade) ou, ao contrário, por 

partir de relações com o contexto em que os estudantes estão 

inseridos, contribuindo para o aprendizado da Matemática. 

Partindo deste pressuposto desenvolvi a tarefa: De pulo em 

pulo eu descubro a regularidade de uma sequência. Explorada 

dentro do contexto da própria Matemática. 
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Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), na Unidade 

Temática Números, priorizou-se explorar o Objeto de 

Conhecimento: construção de fatos fundamentais da 

multiplicação e na Unidade Temática; Álgebra, optou-se em 

analisar o Objeto de Conhecimento:  identificação e descrição 

de regularidades em sequências numéricas recursivas. Dessa 

forma, os objetivos desta tarefa foram promover a 

criatividade, o raciocínio lógico e a aprendizagem 

matemática em relação à multiplicação e ao estudo das 

regularidades, percebendo a relação que existe entre os 

termos de uma sequência (regularidades).  

O conceito de sequência pode ser usado quando nos 

referimos a uma disposição ou arranjo de números, formas, 

cores ou sons onde se detectam regularidades (BORRALHO 

et. al., 2007). Enquanto o termo regularidade aponta para a 

relação existente entre os diversos objetos, aquilo que é 

comum a todos eles ou que de certo modo os liga (PONTE; 

MATA-PEREIRA, QUARESMA, 2013). Pode-se assim 

dizer que o trabalho com sequências tem por base a 

descoberta de regularidades, estando relacionado com o 

pensamento que varia, nomeadamente, a posição ou 

contagem associada a cada desenho ou número. 

A exploração de sequências numa fase inicial da 

aprendizagem da Matemática, segundo Cabrita (2009), 
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contribui para o desenvolvimento da capacidade de abstração, 

resolução de problemas, raciocínio e comunicação em 

diferentes contextos, usando diferentes representações.  

Esta tarefa foi adaptada do livro: PONTE, J. P.; 

BROCARDO, J.; OLIVEIRA, H. Investigação Matemática 

na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 

 

Desenvolvendo a tarefa.  

Ao entrarem em sala de aula, os estudantes se 

depararam com uma cortina de papel crepom tampando o 

quadro branco e cochicharam entre si o que seria. Solicitei 

que eles se agrupassem, como de costume, para iniciarmos a 

tarefa do dia. Como os estudantes já trabalhavam com esta 

metodologia há algum tempo, rapidamente se organizaram 

em sete grupos de quatro estudantes.  

Em algumas tarefas, os estudantes procuraram se sentar 

com os colegas com maior afinidade. Essa organização era 

permitida desde que não comprometesse o rendimento dos 

mesmos e dos demais grupos.  

É importante que o professor sempre verifique se os 

grupos formados são heterogêneos, para que os estudantes 

possam, durante as discussões, contribuir para a 

aprendizagem dos colegas com dificuldades. 
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Assim que todos os grupos foram formados, a estudante 

I levantou a mão e questionou por que havia uma cortina de 

papel sobre o quadro branco. Neste momento, eu a convidei 

para abrir a cortina e descobrir o que estava por trás dela. 

Quando a cortina foi aberta, os estudantes depararam-se com 

vários números dispostos em quatro colunas com cinco linhas 

(Figura 6). Sem entender o que significava, eles observaram 

os números e entreolharam-se na dúvida do que viria em 

seguida. 

 

Figura 6 - Explorações com Números 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

8 9 10 11 

12 13 14 15 

16 17 18 19 

Fonte: Ponte J.P., Brocardo J., Oliveira H. (2013, p. 27) 

 

Sugeri que cada grupo copiasse a sequência no Bloco 

de Notas e, em seguida, lancei a tarefa inicial: Observem os 

números e procurem descobrir que relações vocês destacam 

entre eles. Ao descobrirem, não comentem conosco nem com 

os demais grupos, vamos nos permitir pensar, refletir, 

discutir. 

A partir do comando dado, os estudantes iniciaram as 

falas entre os grupos e o processo de levantamento das 
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conjecturas. Ao circular entre os grupos, observei que, 

inicialmente, a maioria dos estudantes visualizou uma única 

regularidade, que foi em relação aos números pares e 

ímpares. Alguns marcaram apenas os números pares, outros 

apenas os ímpares e a havia grupos que marcaram os dois. A 

Figura 7 apresenta a marcação realizada por dois grupos. 

 

Figura 7 - Bloco de Notas com anotações dos Grupos 1 e 2 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Vale salientar que durante o momento em que os 

estudantes estavam elaborando suas conjecturas havia 

bastante cochicho e, em alguns momentos, discussões mais 

acaloradas. Diante desta postura é importante que o professor 

circule entre os grupos e esteja atento a estas discussões, pois 

muitas vezes uma conjectura relevante é levantada, mas por 
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um motivo ou outro o grupo a desconsidera. Cabe ao 

professor, então, pedir que eles repitam a fala e pensem sobre 

ela.  

Escutar ativamente implica em fazer perguntas que 

não indiquem que o resultado apresentado pelos estudantes 

esteja insatisfatório, mas que nos aproximem dos grupos por 

meio de questões relacionadas a abordagem utilizada, em 

relação às conjecturas e ou validações realizadas como por 

exemplo: “O que você acha que o problema está 

perguntando? Que ideias você já tentou até agora? Você tem 

alguma ideia sobre qual deve ser a resposta? Por que você 

pensa assim?” (VAN DE WALLE, 2009, p. 65-66). É 

importante que tais questionamentos também sejam feitos 

não somente para os grupos que possuem algum erro de 

execução, mas também para aqueles que estão no caminho 

certo. A intenção é levá-los a refletir sobre o processo e 

argumentar sobre suas escolhas. 

Após levantadas as conjecturas, questionei-os se todos 

estavam preparados para a apresentação à frente da turma, 

falando suas validações e conclusões. Com a concordância de 

todos, um representante de cada grupo apresentou as 

respostas que obtiveram: 
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Grupo 1: A primeira coluna é tudo par e a última é tudo ímpar. E 

quando nós colocamos na ordem horizontal é misturado par e 

ímpar. 

Grupo 2:  O que eles têm de igual são números; todos os números 

são ímpares e pares; os números estão em ordem crescente. 

Grupo 3: Nós observamos que têm duas colunas pares e duas 

colunas ímpares. Também percebemos que nas colunas têm 

números repetidos. Nas quatro colunas tem uma ordem vertical 

que termina no número 19 e que os números pulam de 4 em 4. 

Grupo 4: Todos os números são de uma contagem de 0 a 19. A 

primeira fileira é tudo par e a segunda fileira são todos ímpares. 

Grupo 5: As colunas estão fazendo uma ordem numérica. Os 

números nas fileiras em horizontal pulam de 4 em 4. 

Grupo 6: Todos os números na coluna 1 e 3 são números pares. E 

os das colunas 2 e 4 são ímpares. Estão em ordem e pulando de 4 

em 4. 

 

Durante a socialização, foi possível observar que, após 

várias discussões, três grupos verificaram que além dos 

números pares e ímpares havia um outro tipo de regularidade, 

nas fileiras e/ou nas linhas os números “pulam de 4 em 4”. 

Nesse momento, todas as respostas foram elencadas no 

quadro para que os estudantes as visualizassem e 

verificassem que nem todos pensaram da mesma forma. 

Como muitos grupos haviam tido a mesma resposta, para que 
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todos pudessem apresentar a do seu grupo combinamos que 

cada representante usaria uma cor de canetão (Figura 8). 

 

Figura 8 - Registro das regularidades 

Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Depois que todos registraram suas respostas, os 

estudantes observaram a sequência de números toda circulada 

no quadro. ML levantou a mão e comentou que se 

observássemos as cores, nós descobriríamos uma coisa, 

porém não disse o quê. Solicitei, então, que todos 

observassem o quadro e anotassem no Bloco de Notas o que 

descobriram a partir dos números circulados.  

Após alguns minutos retornei ao questionamento: O 

que vocês observaram nas marcações dos números? Os 

grupos se manifestaram: 
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Grupo 1: A gente descobriu linha por linha. 

Grupo 2: Olhando e contando de 2 em 2. 

Grupo 3: Nós pensamos que o 2 se pular dois números fica 4. 

Grupo 4: Todos nós pensamos que os números pulam de 4 em 4. 

Grupo 5: Porque com a explicação da professora ficou claro que 

era para pular de 2 em 2. 

Grupo 6: A gente observou que as fileiras 1 e 2 são de 2 em 2. 

 

 Percebi que alguns estudantes registraram com o lápis 

vermelho o que foi solicitado, mas na hora de explicar como 

pensaram, reportaram-se à regularidade do 4. O grupo 1 não 

conseguiu chegar a uma conclusão, apesar de terem circulado 

de forma correta os números. Quando me dirigi ao grupo e 

perguntei sobre como eles pensaram, eles falaram que foram 

contando, mas ouviram um grupo falando em “fileiras” e aí 

se confundiram. 

Ao final desta nova intervenção, poucas informações 

pertinentes foram acrescentadas, a não ser que estava na 

ordem crescente e se eles lessem do 19 ao 0 estaria na ordem 

decrescente; sendo assim, pedi que eles se atentassem para as 

falas de cada grupo e observassem novamente o quadro, pois 

até o momento a questão levantada pela estudante ML, do 

grupo 3, ainda não havia sido solucionada.  Após essa nova 

análise do quadro, os estudantes apresentaram as seguintes 
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respostas: números pares e ímpares, pulos de 2 em 2 e de 4 

em 4, ordem crescente e decrescente. 

A partir das conclusões que os estudantes chegaram, 

decidimos fazer o registro da atividade realizada no Portfólio 

(Figura 9). O registro iniciou com a escrita dos números que 

havia no quadro e a marcação da regularidade encontrada 

pelo grupo que cada estudante participava. Na sequência, 

optei pela elaboração de um texto coletivo explicando tudo o 

que havia sido realizado na aula: O que vocês aprenderam 

com essa atividade, como podemos iniciar nosso texto? 

 

Grupo 1: Nós revimos os números pares e ímpares, bem como 

vimos os pulos de 2em 2. 

Grupo 2: Aprendemos a contar de 2 em 2 e organizar os números. 

Grupo 3: Nós vimos de novo os números pares e ímpares e pular 

em 4 em 4 e pular de 2 em 2. 

Grupo 4: Nós aprendemos a importância da regularidade. 

Grupo 5: Nós aprendemos a regularidade e sequência numérica. 

Grupo 6: Nós vimos os números pares e ímpares e pular de 2 em 2. 
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Figura 9- Registro da escrita do portfólio de um grupo 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Por conta da idade e maturidade cognitiva, os 

estudantes repetiram conceitos já aprendidos em uma 

atividade considerada nova, eles reforçaram e identificaram o 

que aprenderam. Esse é um aspecto que devemos considerar, 
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pois o estudante vê a necessidade de reforçar um conceito 

aprendido e mostrar que, em outra situação, eles conseguem 

aplicar os conceitos já estudados. 

A Matemática é um campo do conhecimento que, entre 

outros aspetos, se interessa pelo estudo de padrões, 

numéricos ou geométricos, sendo designada como a “ciência 

dos padrões”. Na base da atividade matemática está a análise 

de padrões, nomeadamente padrões numéricos, de formas, de 

movimento, entre outros. Estes fazem parte do nosso 

cotidiano, podendo ser encontrados em papéis de parede, 

tapetes, disposição do mobiliário na sala de aula, 

pavimentações das ruas e nas calçadas etc. (LUÍS; 

BÁRTOLO; SERRAZINA, 1996). O conceito “padrão” tem 

uma natureza multifacetada, assim como muitos usos, 

podendo ser caracterizado por diferentes caminhos. 

Concluída a tarefa, convidei os estudantes para 

passearem no pátio central da escola e solicitei-os que 

observassem seus arredores e identificassem regularidades 

nas construções. Cada grupo recebeu uma máquina 

fotográfica para poderem registrar a regularidade que mais 

lhes chamou atenção naquele momento. Os estudantes 

destacaram as janelas, os corrimões, as lajotas para pessoas 

com deficiência visual, as escadarias, o piso da biblioteca, as 

grades de ferro de proteção nas janelas, os raios dos pneus 
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das bicicletas e o bicicletário. A Figura 10 apresenta as fotos 

de alguns grupos7. 

 

Figura 10 - Fotos tiradas pelos estudantes de regularidades no 

espaço 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Cada grupo apresentou suas fotos para os colegas e, 

no grande grupo, discutiram sobre o significado de 
 

7 Não foram apresentadas as fotos de todos os grupos pois as imagens se 

repetiam. 
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regularidade e que ela pode aparecer nos números e também 

em geometria, sendo utilizada em construções e desenhos.  

Com o objetivo de continuarmos a explorar o conceito 

de regularidade, foi pedido aos estudantes para que 

trouxessem, em uma data pré-estabelecida, outras imagens 

que apresentassem regularidades. Estas imagens foram 

exploradas oralmente em relação às regularidades que havia e 

elaborou-se um cartaz com as imagens e o conceito. Na 

mesma aula, foi retomada a sequência numérica, solicitando 

que os estudantes revissem as regularidades além dos pares e 

ímpares, explorada na tarefa anterior e, a partir das análises 

realizadas, foi explorado o conteúdo de multiplicação por 

dois, três e quatro. 

 

Considerações: 

 No decorrer da tarefa, os estudantes puderam 

desenvolver seus raciocínios, visto que em todas as 

afirmações relatadas conseguiram argumentar, apresentando 

suas ideias e os procedimentos utilizados, justificando, 

mesmo que de forma intuitiva, seus pensamentos 

matemáticos. 

Importante destacar que, ao realizar as tarefas, os 

estudantes têm um papel de destaque na execução da tarefa 

proposta, tendo em vista que eles desenvolvem e realizam 
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seus próprios experimentos, dividindo a responsabilidade em 

todas as etapas da Investigação. Este cenário permite que eles 

desenvolvam uma maior autonomia para que possam criar 

discussões em grupo, desenvolver as adaptações necessárias, 

despertar a criatividade, o trabalho em conjunto e o respeito 

pelo posicionamento do colega. 
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TAREFA 5: AS FRAÇÕES TÊM QUE TER O MESMO 

TAMANHO. O QUE É TAMANHO? 

 

Ainda que os números naturais e os decimais resolvam 

a maioria dos problemas do nosso dia a dia, as frações 

auxiliam-nos a entender melhor conteúdos matemáticos como 

possibilidades, sendo também encontradas em algumas 

situações comuns no dia a dia, como a escrita de uma receita 

culinária. 

Partindo da ideia de que é importante encontrar 

caminhos para levar o estudante a identificar a necessidade 

do entendimento de frações em seu contexto diário, 

desenvolvi esta atividade. 

 Após consulta a BNCC (2017), na Unidade Temática: 

Números, optei por explorar o Objeto de Conhecimento: 

significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte 

e décima parte. Desta forma, a tarefa teve como objetivo 

explorar o entendimento do significado de Frações.  

Esta tarefa foi adaptada do livro: BERTONI, N. E. 

Educação e Linguagem Matemática IV: Frações e 

Números Fracionários. Brasília: Universidade de Brasília, 

2009, p. 34-35. 
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Na tentativa de abarcar os objetivos da BNCC (2017) 

trabalhei o estudo das frações, iniciando com o uso de 

materiais manipulativos para depois explorar o conceito e 

denominações.  

Na sequência apresento a tarefa desenvolvida. 

 

Desenvolvendo a tarefa. 

Inicialmente, organizei a turma em quatro grupos de 

seis estudantes, um grupo com quatro estudantes, e, na 

sequência, distribui 10 fichas (retangulares) para cada grupo. 

Nesse momento, os integrantes foram determinando as 

funções de cada estudante no grupo, pois já estavam 

familiarizados com a Metodologia da Investigação 

Matemática. 

Quando solicitado, o responsável em buscar o material 

de apoio dirigiu-se até a mesa de materiais e pegou uma folha 

pautada para possíveis anotações (Bloco de Notas). 

Após acomodados, informei-os que a tarefa daquele dia 

era dividir igualmente as dez fichas entre os integrantes do 

grupo e depois eles teriam que relatar oralmente para a turma 

como fizeram-na. 

Os estudantes pensaram, discutiram em seus grupos as 

ideias e, depois de algum tempo, anotaram o que acharam 

que era a melhor. Após todos os grupos já terem anotado o 
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modo como procederiam, passou-se para a etapa de 

socialização. 

 

Grupo 1: Eu tinha pensado em dar 2 para cada um, mas não deu 

certo! 

Prof.: Por quê? 

Grupo 1: Sobraram fichas! 

Prof.: E agora? 

Grupo 1: Vamos pensar de novo, todo mundo. 

 

Observei que este grupo errou na contagem, pois como 

no grupo havia seis estudantes, eles não conseguiriam ficar 

com duas fichas cada um e ainda sobrar fichas, uma vez que 

eles tinham apenas 10. 

 

Grupo 2: Sobrou ficha.  Demos uma para cada um. 

Grupo 3: Para dar certo teria que ter 12 fichas para o grupo e daí 

cada um ganharia duas! Pode cortar no meio a ficha?  

Prof.: Mas se vocês cortarem ao meio dará quantos pedaços? 

Grupo 3: Vai dar 20 pedaços.  

Prof.: E se vocês distribuírem esses 20 pedações todos irão receber 

pedaços iguais? 

 

Neste momento eles voltaram a conversar baixinho 

entre si, consultaram o Bloco de Notas e responderam que 

não, iria sobrar novamente pedaços.  É aí que se dá a troca de 
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conjecturas entre os pares, sem medo em falar todos os 

estudantes têm vez e voz. Mesmo alguns apresentando mais 

timidez, os estudantes apresentavam autonomia e 

determinação em encontrar a solução. 

 

Grupo 4:  Podemos dar as fichas que sobram para outro grupo? Aí 

dá certinho. 

Prof.: Infelizmente, não. Vocês nesse momento não podem trocar 

materiais. 

Grupo 4:  É, então não dá também. Pode vir mais alguém para 

nosso grupo?  

Prof.: Mas se entrar uma pessoa com quantos componentes o 

grupo ficará? 

Grupo 4:  Ficaremos em cinco, aí cada amigo ganha duas fichas e 

não sobra como nos outros grupos. 

Prof: Mas o combinado para esta atividade cada grupo ter seis 

integrantes. No caso do grupo de vocês, como nossa turma tem 28 

estudantes o grupo de vocês ficou com quatro colegas. 

 

Baixinho se ouviu o cochicho dos estudantes de um 

outro grupo insatisfeitos pelo fato de este grupo ter quatro 

colegas, questionando por que não havia distribuído de forma 

diferente para que as divisões dessem exatas. 

 

Grupo 5: Não dá certo para cada pessoa, as fichas!  
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Observei que como os estudantes, até o momento, só 

haviam trabalhado com divisões exatas (não possuíam resto) 

eles ainda não conseguiam imaginar o que fazer com as 

fichas que sobravam. 

Após discutidas as possibilidades, como eles 

verificaram que algumas fichas sempre sobravam, sugeri que 

os grupos pensassem em como poderiam dividir estas que 

sobraram. Pedi que, se fossem cortar as fichas, primeiro 

fizessem as marcações com o lápis para depois de tudo 

verificado realizarem os cortes. Porém que ficassem atentos 

ao recorte, pois não teriam fichas adicionais. Quando 

questionados se eles gostariam dessa possibilidade, todos 

aceitaram. M: Vai ser maravilhoso! 

Apesar da empolgação da maioria, um estudante antes 

mesmo dos traçados para dividir, comentou no grupo que não 

daria certo do mesmo jeito e ficou chateado, pois não foi 

ouvido. Neste momento, pedi que os estudantes ouvissem o 

comentário de cada colega e que avaliassem todas as 

possiblidades, que realizassem a testagem numa pequena 

amostra e procurassem validar ou rejeitar este pensamento. 

Os colegas do grupo falaram que era para tentar, poderia dar 

certo, sim, era só pensar e separar de tamanho igual. Em 

seguida começaram a discutir como fazer a divisão. 
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Posteriormente, os integrantes de um outro grupo 

iniciaram uma discussão alterada, pois todos queriam falar a 

sua ideia, entretanto não queriam ouvir a opinião do outro. 

Nessa hora, precisei intervir pedindo que parassem. Pedi que 

largassem todos os materiais, olhassem para mim e 

realizamos uma técnica de respiração para que todos 

pudessem se acalmar. Após os componentes do grupo 

estarem aparentemente calmos, repeti o comando e fui 

perguntando oralmente quais os combinados para se trabalhar 

em grupo. Os estudantes foram relatando e fui reforçando: 

saber ouvir, respeitar o colega, todos pensando e fazendo 

suas contribuições para o grupo, dividindo as tarefas e 

solicitando meu auxílio, se necessário. 

Feito assim, os grupos acalmaram-se.  Pedi para eles 

relembrarem as conjecturas que haviam surgido na primeira 

parte da tarefa:  cortar as fichas, tirar um amigo do grupo, 

acrescentar um amigo ao grupo, pegar mais duas fichas e aí 

daria duas para cada amigo. Diante de todas essas 

colocações, comentei que foram ideias muito boas, mas, na 

tarefa de hoje, cada grupo tinha dez fichas para distribuir em 

quantidade igual entre seis amigos e os valores não poderiam 

ser modificados.  

Apesar de toda a conversa no grande grupo, o grupo 4, 

em alguns momentos, continuava se desentendendo, uma vez 
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que um componente queria fazer tudo sozinho, deixando os 

demais só observarem. Eles me chamaram para que eu 

intervisse e eles pudessem voltar a trabalhar com persistência. 

A partir da intervenção, e por organização deles: um 

estudante marcou as cartolinas com lápis, outro ficou 

somente para recortar, o terceiro componente em separar 

entre eles as fichas e o último deveria conferir se estava tudo 

certo. Ao final da atividade todos estavam trabalhando e 

chegaram a um consenso. 

Passados alguns minutos, perguntei se os grupos já 

queriam relatar a experiência, agora com o traçado ou/e 

recorte das fichas. Como eles já haviam terminado, 

apresentaram suas propostas. 

 

Grupo 3: Dividir cada pedaço em seis partes que totalizariam 60 e 

dar 10 para cada integrante.  

 

Os integrantes deste grupo realizaram o cálculo no 

Bloco de Notas, depois marcaram com lápis as fichas e foram 

numerando. Em dado momento eles se perderam na 

sequência numérica e erraram. Um integrante do grupo 

percebeu o erro e eles retomaram a partir da ficha numerada 

de forma errônea. Neste relato percebi a cumplicidade do 

grupo, a divisão de tarefas, o respeito mútuo, o pensar juntos, 
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a discussão para achar a melhor solução e a certeza de que 

errar pode. É nesses momentos que percebemos o processo 

colaborativo acontecendo e contribuindo para que se 

desenvolva um ensino de equidade. 

O grupo 5 também conseguiu chegar ao resultado, 

porém não usaram régua e começaram a recortar as aparas, 

sendo que os pedaços não ficaram proporcionais, apesar de o 

pensamento de distribuir as fichas entre os membros do 

grupo, relatado oralmente, estar correto. 

Ao perceber a ideia, questionei se, em uma divisão 

onde todos devem ganhar o mesmo tamanho de ficha, era 

justo um amigo receber um pedaço maior que o outro. Os 

integrantes responderam que não. As intervenções durante a 

atividade fizeram-se necessárias para darem ritmo ao trabalho 

e os estudantes permanecerem motivados, concentrados e 

interessados na atividade sugerida. No momento da 

socialização eles apresentaram a seguinte resposta: 

  

Grupo 5: Uma ficha grande para cada amigo e as outras quatro 

grandes dividir em três pedaços que daria 12. E separar essas 12 

partes entre as seis estudantes, sendo que cada estudante ficaria 

com uma inteira e 2 pedaços. 
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Observei que tanto os integrantes do grupo 3 quanto do 

grupo 5 conseguiram apresentar a solução do desafio da 

tarefa, porém fizeram de formas diferentes. Como ainda 

havia outros grupos para apresentar, não fizemos nenhum 

comentário até o momento. 

 

Grupo 4:  Como somos em quatro integrantes, nós vamos ficar 

com duas fichas grandes e as que sobram que são duas, serão 

divididas em quatro pedaços. Daí cada estudante ficará com duas 

cartolinas grandes e dois pedaços pequenos. 

Prof.: Podem repetir como ficou ao final a divisão de fichas? 

Grupo 4: Duas fichas grandes e duas pequenas para cada um de 

nós. E não sobrou. 

 

O grupo quatro também resolveu a tarefa proposta 

corretamente. Como o número de integrantes deste grupo era 

diferente dos demais, o resultado também foi. Porém, apesar 

de apresentar a resposta correta, ao analisar a divisão das 

fichas que possuíam, eles não haviam feito desta forma, dois 

integrantes ficaram com três fichas e dois com apenas duas. 

 

Prof.:  Vamos ver como os outros grupos solucionaram essa 

tarefa? 

Grupo 1: Pensamos e realizamos a divisão dos pedaços, mas não 

deu certo, ainda sobrou três. Nós dividimos em vinte e quatro 

pedaços e cada um recebeu seis e daí sobrou. 
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Prof.: Por que sobrou?  

Grupo 1: Dividimos errado. Quando separamos para cada amigo 

traçar e depois recortar, teve gente que não ouviu, por isso deu 

errado! 

Prof.: Então, na próxima vez, todos precisam ouvir e se tiverem 

dúvidas chamar a professora ou pedir nova explicação para o 

colega que deu o comando. 

Grupo 2: Para nós também não deu certo, pois separamos em 

quatro pedaços cada ficha, mas não usamos régua e cada um 

cortou do seu jeito. Não sobrou, mas ficou tudo de tamanho 

diferente. 

 

Como alguns grupos ainda não haviam efetivamente 

recortado suas fichas, pedi que ouvissem uma orientação 

importante antes do recorte: Usem a régua.  

Alguns grupos chegaram na divisão correta, porém o 

desenho do recorte das partes estava desproporcional. Outro 

grupo foi desenhando retângulos dentro de cada ficha e 

numerando de um a 60, porém as marcações também estavam 

tortas. Por isso o uso da régua para ter uma medida padrão 

era necessário.  

Passando para ouvir as discussões, os integrantes do 

Grupo 5 pediram para realizarem um cálculo, para depois ver 

o tamanho, medir, fazer os traçados e para então recortar. 

Diante da proposta, dois colegas aceitaram, outros três 
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rejeitaram. A menina que fez a sugestão tomou a frente e 

designou o que cada um faria na tarefa, pegou as fichas 

grandes e deu uma para cada amigo, depois ela pegou outra 

ficha e foi realizando os passos que havia pensado, 

mostrando que daria certo. A atitude da estudante, partiu da 

síntese de várias ideias que os colegas do grupo haviam 

verbalizado. Ao verem que daria certo acataram a sugestão e 

começaram a trabalhar. 

Ao final, após a socialização, verifiquei que eles 

conseguiram externalizar a solução correta, porém não 

conseguiram executá-la geometricamente. Ao questioná-los, 

verifiquei que eles haviam errado, pois quando falava que as 

fichas tinham que ser divididas do mesmo tamanho eles 

entendiam que elas tinham que ter o mesmo comprimento, a 

largura não importava. Devido a isso, eles recortaram as 

fichas de qualquer forma e, no final, ficaram com umas largas 

e outras finas.  

Na verdade, eles não estavam associando o tamanho da 

ficha com a sua área. Esta associação só foi feita quando fiz 

uma analogia entre a ficha em uma fatia de bolo e perguntei: 

Se ao invés de termos uma ficha de papel tivéssemos uma 

fatia de bolo e você cortasse uma mais larga e outra mais 

fina, as duas teriam o mesmo tamanho? No mesmo instante 

os estudantes disseram: Aí, não! Então, respondi: Este é o 
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sentido, para as fichas terem o mesmo tamanho elas têm que 

ter o mesmo comprimento e a mesma largura.  

Neste momento pude perceber que um dos motivos 

deste grupo não estar conseguindo realizar esta parte da tarefa 

era o fato de eles não terem compreendido um conceito base 

para o seu desenvolvimento. Este é um dos pontos positivos 

da metodologia de Investigação Matemática, ela permite, por 

meio da mediação e intervenção, que o professor tenha 

acesso às dúvidas e consiga verificar quais as origens dos 

erros cometidos.  

Realizada a socialização, registrei no quadro a forma 

como cada grupo pensou, para que todos visualizassem as 

sugestões e entre eles ou no grande grupo dialogassem sobre 

os resultados obtidos. À medida que realizava o registro das 

sugestões no quadro, entre os componentes do grupo havia 

uma discussão em tom de cochicho. Eu falei que era assim 

para fazer, viu!?Copiaram a nossa ideia, mas a deles deu 

certo e a nossa não deu porque vocês não usaram a régua. 

Aquele grupo fez conta, por isso acertaram. 

Registradas todas as soluções no quadro, foi realizada a 

discussão sobre quais grupos haviam realmente conseguido 

efetuar divisões em partes iguais, e todos concordaram que 

apenas os grupos 3, 4 e 5. Sendo que os grupos 3 e 5 tinham 

seis integrantes e o grupo 4 apenas quatro. 
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O grupo 4, como possuía apenas quatro integrantes, 

distribuiu duas fichas para cada um e dividiu as duas 

restantes ao meio, ficando cada um com duas fichas e meia. 

O grupo 3 dividiu todas as dez fichas em seis partes e 

cada integrante pegou uma. Assim cada estudante ficou com 

10 partes de 60. 

Nesta hora, comentei, informalmente, com os 

estudantes a noção de fração, dizendo que quando dividimos 

em partes iguais falamos que estamos trabalhando com 

frações de um inteiro. No caso do grupo 4, cada integrante 

recebeu duas fichas inteiras e mais uma parte de uma ficha 

dividida em duas, ou seja, mais a metade de uma ficha. No 

grupo 3, como cada ficha foi dividida em seis partes e cada 

estudante ganhou uma esclareci que ele recebeu uma de seis 

ou um sexto do total. Estas noções foram exploradas apenas 

oralmente, pois como esta era a primeira atividade 

envolvendo frações que eles estavam executando, apenas 

queria que eles relacionassem a ideia de fração com divisão 

em partes iguais. 

Após as discussões, a professora Viviane (orientadora 

da pesquisa), vendo que os integrantes do grupo 5 haviam 

chegado na resposta certa, mas não tinham conseguido dividir 

suas fichas corretamente, tentou auxiliá-los, desenhando no 

quadro. 
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Inicialmente, ela desenhou dez fichas e entregou quatro 

fichas para os integrantes do grupo 5, pedindo para eles 

recortarem em três partes como eles haviam dito.  

Depois de serem feitos os recortes, a professora 

começou a divisão das fichas desenhadas. Primeiro ela pintou 

6, representando uma para cada integrante da equipe. Depois, 

ela riscou as restantes, dividindo-as em três partes. 

Para relacionar o que estava fazendo no quadro e o que 

foi feito na prática, a professora chamou um dos estudantes, 

que dividiu a ficha, para frente com suas três partes e mostrou 

no quadro (Figura 11) que estas três partes iriam uma para 

cada um dos integrantes da equipe, relacionando-as com as 

fichas já pintadas.  
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Figura 11 – Desenho realizado no quadro para explicar a 

divisão dos retângulos 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Viviane repetiu o processo com as três fichas que 

haviam sido recortadas, buscando mostrar para todos como 

era realizada a divisão. Todos observaram em silêncio e 

conforme ela ia desenhando, ia chamando cada estudante 

com seus três pequenos pedaços. 

 Ao final, a professora Viviane perguntou se eles 

haviam entendido, e eles disseram que sim, maiores 

questionamentos. 

No dia seguinte, um grupo de estudantes veio falar 

comigo sobre a atividade desenvolvida, pois não haviam 
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entendido muito bem a explicação da professora Viviane, eles 

disseram que: Nós não entendemos como a professora 

Viviane fez, pois não conseguimos “ver” os três pedacinhos 

na ficha grande. 

Isto aconteceu porque no desenho a professora apenas 

indicou com uma seta a relação entre cada parte e o inteiro 

(Figura 11), sem “separar o inteiro em partes”. Os estudantes, 

naquele momento, ficaram acanhados de perguntar para a 

professora, porque não a conheciam muito bem.  

Diante dessa indagação, percebi que, para este grupo, 

não estava clara a questão de que as partes formavam o todo. 

Decidi repetir a atividade com toda a turma, contudo todos 

iriam dividir da mesma forma para verificar se haviam 

compreendido aquela ideia que foi explorada. Distribui 

novamente dez fichas para cada grupo com seis integrantes. 

 

Prof.: Vocês têm dez fichas para separar entre seis colegas, 

correto!? 

Turma: Sim! 

Prof.: Usando a régua, lápis e tesoura façam a divisão conforme a 

divisão registrada pelo grupo 5 na aula anterior.  
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Os grupos foram realizando a tarefa com cuidado, mas 

optaram por dividir todas as fichas em três partes. Conforme 

apresentado na Figura 12: 

 

Figura 12 – Divisão do retângulo em partes iguais 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

Em seguida fiz a representação da divisão realizada no 

quadro através de desenho. 

Os grupos iniciaram a atividade sem grandes 

questionamentos ou discussões. Após todas as fichas estarem 

divididas, eles verificaram que tinham um total de trinta 

partes que divididas em 6 estudantes dava cinco para cada. 
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Socializei o resultado no quadro, que foi igual para 

todos os grupos. 

O grupo 5 falou que não havia compreendido que era 

para cada estudante receber três fichas, sendo uma inteira e 

duas pequenas. 

No final, reforcei com a turma que se juntarmos três 

partes voltávamos a ter uma ficha inteira, ou seja, dividindo a 

ficha em três partes e depois juntando as três, voltávamos a 

ter o inteiro. Esta atividade mostrou que, em alguns aspectos, 

como no caso da fração, a noção de reversibilidade ainda é de 

difícil compreensão para alguns estudantes, apesar de eles já 

estarem no terceiro ano, com oito ou nove anos de idade. 

Concluídas as falas registramos as descobertas em um 

cartaz que ficou afixado no mural da sala. O registro no 

caderno deu-se em uma segunda aula, trabalhando com a 

mesma temática (tarefa 6), todavia com outra abordagem. 

 

Considerações: 

Nesta tarefa, tivemos a presença da orientadora da 

pesquisa, que era desconhecida por alguns estudantes, 

participando efetivamente de todo processo. Este fato pode 

ter provocado um certo desconforto na turma em se expor. 

Ao perceber que alguns estudantes estavam ressabiados, 

conversei com eles sobre termos, em sala,  uma pessoa que é 
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profissional na área da Matemática, e que ela tinha vindo até 

a nossa escola para conhecer a Metodologia da Investigação 

Matemática que  estávamos trabalhando. Diante desta fala, 

aos poucos, estes estudantes foram se acostumando com a 

presença dela e passaram a agir naturalmente. 

Destaco que esta tarefa, por requerer maior 

concentração, atenção, trabalho em grupo, saber ouvir a mim 

e aos colegas, abstrair um conceito até então não aprendido, 

fez com que alguns estudantes tivessem a ideia de divisão 

correta, porém apresentassem dificuldade em executá-la 

geometricamente, ou seja, eles apresentaram a ideia, mas não 

conseguiram representá-la no concreto (recorte dos 

retângulos do grupo 5). 

Verifiquei que, conforme havia lido em algumas 

pesquisas sobre o ensino de fração, esse conceito é de difícil 

entendimento pelos estudantes sendo necessário explorá-lo 

em várias tarefas para maior compreensão. 

Esta tarefa também me possibilitou perceber que, 

muitas vezes, os estudantes não conseguem entender um 

conceito que está sendo trabalhado, por não compreenderem 

um outro que está envolvido na atividade. Nesse caso, o não 

entendimento da noção de “tamanho” comprometeu o 

desenvolvimento da atividade. Acredito que, apesar de não 

ter atingido plenamente o objetivo desta tarefa, ela foi de 
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grande valia por me permitir verificar que os estudantes 

possuíam dúvidas em conceitos que são utilizados no 

entendimento básico de frações, como também explorar o 

entendimento da noção área, relacionada ao “tamanho de uma 

região plana”. 
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TAREFA 6: COMO EU FAÇO PARA DIVIDIR 

CÍRCULOS EM PARTES IGUAIS? 

 

Ao iniciar o conteúdo sobre frações, na turma do 3º 

Ano, constatei o quão é difícil a compreensão dele, pelo fato 

de estes números não fazerem parte do contexto em que as 

crianças vivem. Dificilmente, em seu dia a dia, elas 

trabalham com divisões onde o resultado não é um valor 

inteiro e, quando isso acontece, muitas vezes, a regra de que 

as partes da divisão têm que ser iguais não são seguidas.  

Embora as frações mais simples estejam presentes no 

dia a dia, em situações de quantificação e comparação, em 

muitos casos, quando há problemas na divisão, deixa-se o 

resto ou divide-se em mais partes e deixa-se o que sobra para 

se utilizar em outro momento.  

Esta tarefa foi realizada para reforçar as noções de 

fração que foi explorada na tarefa 5. Seu objetivo foi sanar 

dúvidas e aprimorar o conhecimento acerca do conceito de 

fração relacionado à divisão, partes de um inteiro.  

Esta tarefa foi adaptada do livro: BERTONI, N. E. 

Educação e Linguagem Matemática IV: Frações e 

Números Fracionários. Brasília: Universidade de Brasília, 

2009, p. 34. 
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Quando desenvolvida no livro, os autores utilizaram 

figuras de melancias (inteiras, cortadas ao meio e um quarto). 

Para realizar a tarefa em sala, utilizei, como material didático, 

círculos de papel, a fim de que eles pudessem manipulá-los 

(dobrá-los, recortá-los) e não apenas observá-los.  

 

Desenvolvendo a tarefa. 

Como de costume, logo no início da aula, a turma 

organizou-se em sete grupos heterogêneos, compostos por 

quatro estudantes cada. Caso observasse que os grupos não 

fossem heterogêneos procurava trocar alguns estudantes. 

Essas mudanças são necessárias para que eles, durante as 

discussões, apresentem suas ideias, argumentem sobre elas, 

contribuindo, assim, para um ensino com equidade. 

Formados os grupos, distribui três círculos inteiros, um 

círculo cortado ao meio e um pedaço pequeno representando 

 de círculo para cada um (Figura 13). 
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Figura 13 – Círculos, meios círculos e  de círculo entregues  

aos grupos 

Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

Reservei alguns minutos para os estudantes explorarem 

o material, conversarem sobre o que poderiam fazer e 

discutirem sobre as formas geométricas. Nesse momento, os 

estudantes soltaram a criatividade utilizando-se do material 

disponibilizado para criarem objetos, figuras, letras, 

algarismos, colaram no rosto as peças... 

Após terem analisado o material e já o manipulado a 

contento, solicitei que eles parassem o que estavam fazendo e 

se atentassem para algumas perguntas que eu faria, para que 

eles pudessem, então, executar a tarefa daquele dia. A 

pergunta inicial foi: Vocês sabem qual o nome desta figura 
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que vocês têm nas mesas? Em coro eles responderam que 

eram círculos. 

Em seguida perguntei:  Quantos círculos vocês têm 

sobre a mesa? Antes de responderem, conversem com os 

colegas do grupo para todos estarem de acordo. Os 

estudantes levantaram a mão e aleatoriamente escolhi um 

estudante de cada grupo para se pronunciar, pois até o 

momento eles ainda não haviam escolhido quem seria o 

representante de cada grupo. 

 

Grupo 1: No nosso grupo tem quatro inteiros. 

Grupo 2: No nosso grupo tem três círculos inteiros e duas metades 

que se juntar da quatro. 

Grupo 3:  São três inteiros no nosso. 

Grupo 4: A nossa tem quatro círculos. 

Grupo 5:  O grupo tem quatro círculos grandes. 

Grupo 6: Nós temos quatro círculos inteiros. 

Grupo 7:  São três inteiros. 

 

Após a fala dos estudantes observei que havia uma 

conversa entre os grupos que falaram três círculos. Em 

seguida a estudante VC de um desses grupos falou alto: 

Professora! Nosso grupo disse três e agora eles (referindo-se 

aos outros integrantes dos grupos) querem dizer quatro. 

Então questionei-os: Por que vocês querem mudar de 
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opinião? Aconteceu alguma coisa? Em seguida, a estudante 

I, de um dos grupos que havia respondido três círculos 

retrucou: É que a professora não disse se eram inteiros, aí 

nós contamos três inteiros. De imediato confirmei a 

afirmação da estudante I:  Realmente, eu não mencionei nada 

sobre inteiros. Então todos parem, observem novamente 

quantos círculos estão sobre a mesa e discutiremos 

novamente.  

Nesta última fala procurei reforçar que queria que eles 

me dissessem quantos círculos eles haviam, sem mencionar 

que eles precisavam ser inteiros, queria verificar se estes dois 

grupos que haviam respondido três círculos conseguiam 

perceber que, juntando duas metades eles conseguiam formar 

mais um círculo. Passados três minutos, perguntei sobre a 

conclusão que chegaram. 

Todos mantiveram suas respostas, inclusive os grupos 

que falaram em três círculos inteiros. Apesar de não ter 

falado a palavra” inteiro” a interpretação destes dois grupos 

não se modificou. Eles observaram, conversaram entre si, 

mas não conseguiram perceber que as duas metades 

formavam um inteiro, meu objetivo inicial.  

Observei, durante o processo que um ou outro 

estudante, em cada um desses grupos, fez a união das partes e 

sobrepôs sobre uma peça inteira, procurando mostrar aos 
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demais que formavam um círculo inteiro também, mas os 

outros integrantes dos grupos não acataram a conjectura 

apresentada por eles. 

Dando continuidade à atividade, lancei uma outra 

questão para os grupos discutirem: Muito bem! E metades, 

quantas vocês têm sobre a mesa? 

Os grupos discutiram durante um determinado tempo, 

observando as figuras sobre a mesa e responderam: 

 

Grupo 1: Nosso grupo tem duas metades. 

Grupo 2: Nós temos duas metades. 

Grupo 3: Nosso grupo tem duas metades. 

Grupo 4: Três metades. 

Grupo 5: Na nossa mesa tem duas metades. 

Grupo 6: Também temos duas metades. 

Grupo 7: Duas metades. 

 

Percebi que os grupos não conseguiram identificar que 

cada círculo também podia ser cortado como duas metades, 

assim no total eles teriam oito metades. Acredito que eles não 

conseguiram chegar a esta conclusão pelo fato de os círculos 

não estarem riscados ou cortados (como aconteceu com o 

retângulo na tarefa anterior), sendo assim, eles se atentaram 

somente ao círculo que já se encontrava cortado.  
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Após a socialização dos grupos, questionei o único 

grupo que apresentou uma resposta diferente:  Interessante! 

Tem um grupo que falou que possui três metades. Vocês 

podem vir aqui na frente, mostrar-nos as três metades? 

Dois estudantes do grupo 4 dirigiram-se à frente e 

mostraram o pedaço pequeno  e as duas metades do círculo 

cortado. Nesse momento TM levantou a mão e dei a vez para 

que ele falasse: Não vale esse jeito que eles estão mostrando! 

Ouviu-se um burburinho na sala de outros estudantes, 

concordando com essa fala. Então questionei o porquê dele 

ter feito essa afirmação: Por quê, TM? Bem rápido ele 

respondeu: Num outro dia, a professora falou que frações 

eram divididas em partes iguais, então não vale aquele 

pedacinho ali, da mão da AC. Apontando para o quarto do 

círculo que a estudante tinha. 

Buscando verificar se os estudantes tinham o 

entendimento do conceito de fração continuei questionando-

os: Mas eu falei que eram frações?! A turma se entreolhou e 

ficou por alguns minutos em silêncio. Aos poucos eles 

começam a conversar baixinho para que eu não os ouvisse. 

Voltei a questioná-los: Alguém pode me falar alguma coisa, 

por favor! Neste momento a estudante J respondeu, 

apresentando a conclusão que o grupo havia chegado: Nós 
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sabemos que é fração, pois tem um círculo cortado ao meio e 

isso é fração. 

Os demais estudantes da turma apoiaram a fala da J e 

concordaram, relembrando o que foi estudado na aula 

anterior. Aproveitei, então, para rever alguns conceitos já 

estudados. Primeiro, quantos círculos eu tenho sobre a 

mesa?  Nesse momento, após todas as discussões realizadas, 

todos falaram que havia quatro círculos. Alguém pode vir 

aqui nos mostrar? Todos levantaram a mão e foi escolhido o 

grupo cinco para ir ao quadro apresentar a representação das 

observações realizadas, com o propósito de validá-las. 

Coloquei durex atrás de cada figura trazida e os estudantes 

foram colando no quadro (Figura 14). 
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Figura 14 – Estudantes representando as frações 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

Ao colarem as duas metades um deles olhou para a 

turma e disse:  Olhem aqui! É só juntar que dá um inteiro. 

Reforcei a afirmação do estudante: Muito bem, L. Se eu 

juntar essas duas metades vai dar um inteiro. Então, turma, 

quantos círculos inteiros eu tenho aqui? 

A turma respondeu novamente:  Quatro! 

Quando estamos trabalhando com estudantes novos é 

importante ressaltar em vários momentos a mesma situação 

para reforçar os conceitos estudados. 
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Quando o grupo retornou aos seus lugares, perguntei 

para todos: Se com duas metades formamos um inteiro, então 

quantas metades eu tenho coladas no quadro? 

Ouviu-se um cochicho entre os grupos, alguns 

estudantes olhando para o quadro e gesticulando com dedos e 

contando baixinho. Outros usavam o Bloco de Notas e 

riscavam, representando no papel o que estava no quadro, 

desenhando, entre outras estratégias, pois alguns estudantes já 

sabiam representar metade na forma de fração. 

De repente, a estudante YF, uma das estudantes mais 

tímidas da turma, resolveu se pronunciar: Eu sei prô! Posso ir 

aí na frente para explicar? Animada com a iniciativa desta 

estudante consenti que ela apresentasse a sua explicação, mas 

reforcei para os outros não descartarem suas ideias: Pode 

falar que estamos todos curiosos! Se alguém tiver outra ideia 

não fala, segura na boca que depois eu deixo soltar. 

A estudante YF dirigiu-se ao quadro e com uma régua e 

um lápis ela iniciou a explicação para todos:  Olhe aqui todo 

mundo! Se aqui eram duas metades que se uniram (apontou 

com a régua para o círculo que foi montado a partir das 

partes), aí vocês pegam a régua colocam bem no meio do 

círculo e passa um traço reto (YF começa a traçar a linha em 

todos os outros três círculos inteiros) e vão fazendo assim nos 

outros. 
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Ao concluir YF dirigiu-se até mim e perguntou 

baixinho se ela havia acertado. Dirigi então a pergunta para a 

turma: Observem o que a YF fez. Quem concorda com ela 

levanta a mão. 

A grande maioria levantou a mão. Diante do fato de 

alguns estudantes não levantarem a mão, perguntei qual a 

opinião deles. Os estudantes que se manifestaram disseram 

não saber se estava certo ou errado. Um estudante falou que 

estava incorreto, pois os três círculos estavam ‘grudados’. 

Diante desta resposta questionei:  Vamos verificar juntos? O 

quarto círculo está inteiro porque nós juntamos duas 

metades, confere? A turma inteira concordou. Agora eu 

posso dizer que aqui (apontei para cada círculo que a YF, 

marcou com lápis) também temos metades? Neste momento 

todos concordaram. 

A partir do entendimento da turma em relação ao que 

YF havia explicado continuei os questionamentos:  Se é 

assim, vamos contar quantas metades temos aqui no quadro, 

formando um círculo inteiro? Ou alguém já sabe? Braços 

levantados para falarem a resposta. Organizei os 

representantes de cada grupo para se pronunciarem. Todos os 

grupos foram unânimes falando oito pedaços.  

Perguntei se eles sabiam representar a metade na forma 

de fração. Eles discutiram em grupo e um representante de 
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cada grupo foi chamando no quadro para representar de 

forma fracionária o meio, o que fizeram corretamente.  

Para finalizar, lancei a última questão:  Eu percebi que 

tem um pedacinho sobre a mesa de vocês e até agora 

ninguém falou nada sobre ele. Quem quer falar? 

Os integrantes dos grupos se entreolharam e 

cochicharam, mas ninguém se manifestou. Ao perceber a 

insegurança dos estudantes circulei entre os grupos para ouvir 

o que eles comentavam, parando em alguns para que eles 

explicassem o porquê do pedacinho. Após uns minutos, tive 

certeza de que boa parte da turma não sabia o que significava 

o pedacinho que representava  do círculo, porém resolvi 

questioná-los novamente: Passei pelas mesas e ouvi coisas 

maravilhosas sobre qual o significado desse pedacinho! 

Quem gostaria de falar? 

Até este momento, nenhum grupo havia chegado a um 

consenso, então os estudantes começaram a apresentar suas 

ideias. M logo pediu a palavra:  Lembra da metade que a 

professora deu? Concordei com a cabeça.  Pois, então, é a 

metade daquela metade. Respondi a estudante e busquei 

verificar se outros tinham respostas diferentes: É uma ideia, 

mais alguém? O estudante E disse: Eu acho que não! AL logo 

retrucou:  Então por que a professora ia dar para a gente? E 
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o estudante E respondeu: Para fazer pegadinha! Até o 

momento deixei os estudantes discutindo para tentar entender 

o pensamento de E. Quando percebi que ele não tinha 

argumentos interrompi e questionei: Por que eu iria fazer 

algo assim? Como eu imaginava E não soube o que falar e 

abaixou a cabeça. Para que ele não ficasse inibido e triste 

comentei que existem desafios, mas que, naquele momento, o 

pedaço tinha uma função na atividade. 

Como mais ninguém se pronunciou, retomei a resposta 

da estudante M:  Bom, retomando a resposta de M, observem. 

Este pedacinho, ele é a metade daquela outra metade. Peguei 

uma metade de círculo do grupo 1 e sobrepus o  que este 

mesmo grupo possuía. Vocês conseguem perceber? 

Os estudantes balançaram a cabeça concordando, 

porém observei que alguns ainda estavam em dúvida. Para 

que todos realmente compreendessem esta relação fiz a 

seguinte proposta: Cada estudante vai pegar um círculo que 

está sobre sua mesa. Quando todos tiverem seus círculos, 

vocês devem dobrá-los ao meio.  

Após todos terem dobrado seus círculos, solicitei que 

eles o dobrassem novamente: Feita esta dobra, agora dobrem 

novamente ao meio. O que aconteceu? 
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 Todos dobraram e, comparando com o pedacinho que 

eles tinham sobre a mesa, responderam que o círculo dobrado 

ficou do tamanho do pedacinho. Alguns se manifestaram da 

seguinte forma: 

 

JP:  Agora entendi! O pedacinho está dentro da metade, que está 

dentro do círculo! 

Prof.:  Bem observado, JP! Vamos verificar se a ideia dele tem 

fundamento? Peguem suas tesouras e cortem o círculo uma vez ao 

meio.  

 

Peguei um círculo de tamanho maior, para que todos os 

estudantes pudessem visualizá-lo no quadro, cortei-o ao meio 

e afixei uma metade perguntado:  Todo mundo tem essa parte 

do círculo? Como todos os estudantes concordaram, 

questionei-os se eles haviam percebido que esta metade 

estava dentro do círculo, solicitando que eles confirmassem 

em suas mesas, sobrepondo as metades aos círculos que eles 

possuíam. 

Feito isso, solicitei aos estudantes que eles pegassem a 

outra metade e sobrepusessem sobre a parte do círculo que 

havia sobrado. Este pedido foi para que os estudantes 

confirmassem que um círculo inteiro correspondia a união 

das duas metades. Esse processo foi executado em várias 

atividades para que os estudantes compreendessem que um 
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inteiro correspondia a união de todas as partes as quais ele 

havia sido dividido. 

Após os estudantes constatarem esta relação, pedi que 

eles pegassem as duas metades e que as cortassem 

exatamente sobre a marca da dobra a qual haviam feito 

anteriormente, quando dobraram ao meio o círculo pela 

segunda vez.  

Feitos os cortes, propus que eles contassem quantos 

pedaços eles tinham e que os comparassem com o pedacinho 

de círculo que os grupos haviam recebido no início desta 

tarefa. Depois que eles contaram os pedacinhos e 

compararam com a parte do círculo que haviam recebido 

inicialmente, verificando que todos estavam com quatro 

partes e que elas tinham o mesmo tamanho da primeira, pedi 

que eles verificassem quantas partes eram necessárias para 

cobrir um círculo. 

Conforme as orientações iam sendo dadas, após 

observar que todos os estudantes tinham realizado a 

atividade, a ação era também feita no quadro para todos 

compararem e verificarem com as suas respostas.  

Lancei a seguinte pergunta para investigar se eles 

lembravam do que havia sido discutido sobre frações nas 

aulas anteriores: Esse pedacinho tem um nome, quem sabe? 
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Os estudantes pararam, conversaram e logo o estudante IS 

respondeu: Um quarto. 

Buscando verificar se todos haviam entendido, sem 

confirmar se a resposta estava certa ou errada, continuei com 

outras perguntas: Tirem uma parte do inteiro. Quantas partes 

vocês têm na mão? Todos responderam: Uma. Na sequência 

perguntei: Em quantas partes o círculo foi repartido e 

coberto? Os grupos responderam: Em quatro. Lancei a 

seguinte pergunta: Se eu tirei uma parte das quatro que o 

círculo foi dividido, vocês sabem que nome ela recebe.  

Reafirmando o que havia sido dito pelo estudante JP, todos 

responderam que era um quarto. Para que os estudantes 

também lembrassem da escrita de uma fração, que já havia 

sido trabalhada em aulas anteriores, realizamos a 

representação fracionária no quadro. Para finalizar, 

questionei-os:  Agora quero ver quem sabe me dizer como eu 

chamo a parte que restou do círculo. De imediato o estudante 

MG respondeu:  Três quartos! 

Para conferir a resposta, todos contamos quantas partes 

haviam restado sobre o círculo, verificando que eram três. 

Como eram três partes de um quarto, todos concordaram que 

havia três quartos. Após esta constatação, o estudante AR 
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pediu para ir ao quadro a fim de escrever este número na 

forma de fração apresentando a todos a escrita de . 

Para encerrar, reforçamos a representação do número 

fracionário, discutindo o significado denominador e 

numerador neste contexto e enfatizamos que quando 

trabalhamos com fração dividindo um inteiro, as partes 

devem possuir tamanhos iguais. Também retomamos a 

representação das partes do todo, como no exemplo:  e  do 

círculo. 

Para finalizar a tarefa proposta, os registros foram 

inseridos no caderno de Matemática em forma de texto 

coletivo, levando em consideração as falas dos alunos no 

decorrer do processo.  

 

Considerações:  

A etapa da tarefa da socialização mostrou-me que 

consegui levar os estudantes a compreenderem um pouco 

melhor o conceito de fração como uma divisão. Também 

verifiquei que eles conseguiram compreender que quando um 

inteiro é dividido em um determinado número de partes, a 

união de todas compõem o inteiro novamente. Noção esta 

que eles não haviam compreendido muito bem na tarefa 

cinco. 
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Além disso, a manifestação da estudante YK mostrou 

que o objetivo de um ensino com equidade estava sendo 

alcançado, visto que constatei que este tipo de atividade 

possibilitou que ela tivesse confiança e segurança para 

apresentar o seu pensamento. 
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TAREFA 7: ALGUMAS CONSTRUÇÕES NA CIDADE 

LEMBRAM SÓLIDOS GEOMÉTRICOS! 

 

Os estudantes, desde pequenas, manipulam e exploram 

objetos geométricos, tais como, caixas, bolas, latas, 

embalagens em geral, nas brincadeiras e construções que 

fazem em seus lares.  

Acredito que esse deve ser o ponto de partida no estudo 

da geometria, aproveitar esse conhecimento que os estudantes 

já possuem para, na medida em que eles observam, 

investigam e organizam o próprio espaço, levá-los a 

desenvolver o conhecimento científico relacionado. O fato de 

estarmos inseridos em um mundo tridimensional, torna as 

figuras geométricas espaciais o objeto primário de estudo e 

abordagem na Geometria sendo que muitos estudos mostram 

ser mais produtivo abordar os conteúdos relacionados a este 

campo da Matemática a partir deles.  

Na BNCC (2017), na Unidade Temática: Geometria 

observa-se,  elencados para o 3º ano, os seguintes  Objetos de 

Conhecimento: (i) reconhecimento, análise de características 

e planificações de figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) e (ii) 

reconhecimento e análise de características de figuras 
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geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 

paralelogramo), nesta ordem.  

Como objetivos desta tarefa, destaco sensibilizar os 

estudantes pela observação e análise das formas presentes na 

natureza, nas artes, nas edificações, semelhantes às 

geométricas, explorando suas características; construir e 

representar as formas geométricas espaciais e compará-las 

com elementos do espaço físico sem uso obrigatório de 

nomenclatura.  

Pensando nesta tarefa, alguns dias antes da sua 

realização, solicitei que os estudantes retirassem as últimas 

páginas de seus livros didáticos de Matemática, onde havia 

modelos de planificações dos seguintes sólidos geométricos: 

cubo, bloco retangular (ou prisma retangular), prisma 

triangular, prisma pentagonal, pirâmide quadrangular, cone e 

cilindro e, junto com seus familiares os montassem para 

trazê-los no dia predeterminado. 

 

Desenvolvendo a tarefa. 

No dia marcado para o desenvolvimento desta tarefa, 

organizei os grupos e pedi que eles colocassem sobre a mesa 

os sólidos que haviam trazido prontos de casa. 

 Inicialmente eles exploraram o material, comparando-

os e analisando as características de cada sólido, qual era 



 

Produtos Educacional do PPGECIM/FURB 112 

 

mais alto, largo, baixo, grande, bonito, interessante e qual foi 

mais difícil de montar, conforme a Figura 15. 

 

Figura 15 - Explorando sólidos 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

Ouvindo estes comentários, questionei-os se foi difícil a 

construção dos sólidos e a maioria disse que não, pois 

fizeram com os pais. Neste momento C falou que fazer com a 

família foi legal, pois os pais viram algo que nunca 

aprenderam. L falou que a mãe, que também havia dito que 



 

Produtos Educacional do PPGECIM/FURB 113 

 

nunca trabalhou com os sólidos, pediu que após a aula ela 

relatasse o que havia sido feito na aula com esses objetos.  

O estudante BD ressaltou que foi bom ter realizado esta 

tarefa em casa, pois seria difícil eles conseguirem montar em 

sala, assim como eu (a professora), sozinha, ajudar a todos. 

Segundo ele, em casa, todos da família ajudaram. 

Refletimos juntos sobre a questão de que seria quase 

impossível ajudá-los de forma individual e que, por isso, 

optei em envolver a família na confecção dos sólidos 

geométricos, de forma que o trabalho tornar-se-ia mais fácil 

para todos.  

Por meio desta conversa informal pude observar que 

muitos pais não aprenderam sobre Sólidos Geométricos em 

sala de aula e que muitos tinham curiosidade em saber o que 

os estudantes fariam com tal material. 

Após a exploração livre dos sólidos, perguntei se eles 

conheciam aqueles materiais e onde tinham visto. AL 

respondeu que sabia que eram sólidos, pois estava escrito no 

livro, mas não sabia para que serviam. O estudante R também 

respondeu dizendo: Minha mãe disse que são sólidos e fazem 

parte da geometria. Não sei o que é geometria. E vi essas 

figuras no livro do 2º ano. O estudante H também afirmou 

que havia os visto no livro do 2º ano, mas não lembrava o 

nome deles. 
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Diante das colocações dos estudantes achei prudente 

explicar o que significava geometria e na sequência entreguei 

para o representante de cada grupo uma folha com a primeira 

questão da tarefa, para que o representante do grupo lesse 

para seus colegas: Quais sólidos rolam livremente e quais 

não? Represente através de palavras ou desenhos. 

Após a leitura, perguntei se algum grupo tinha dúvidas, 

como a resposta foi negativa, eles iniciaram a atividade 

enquanto eu passava pelos grupos, observando as discussões. 

 Os estudantes  organizaram-se para realizar a 

atividade e o registro; neste momento, percebi que havia 

bastante conversa entre os grupos, pois alguns sabiam as 

nomenclaturas outros não, então surgia o impasse em relação 

a escrever ou desenhar o sólido para não haver erros. 

Minha intenção com esta questão inicial era levar os 

estudantes a pensarem em estratégias para verificar quais 

sólidos rolavam e quais não rolavam. 

Como não havia espaço na sala para os grupos 

desenvolverem suas experiências decidi levá-los ao pátio 

coberto com seus materiais, para facilitar o trabalho. Porém, 

antes de nos deslocarmos até lá, cada grupo socializou 

oralmente suas conjecturas com a turma, apresentando quais 

sólidos eles imaginavam que rolariam. 
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Grupo 1: Pirâmide e cilindro 

Grupo 2: Prisma, cone e cilindro. 

Grupo 3: Cone e cilindro. 

Grupo 4: Cone e cilindro. 

Grupo 5: Cone e prisma 

Grupo 6: Prisma, cone e cilindro. 

 

Por meio das respostas observei que os dois únicos 

grupos que acertaram foram o grupo 3 e o grupo 4. Dois 

outros grupos também citaram apenas dois sólidos, sendo que 

acertaram um, o cilindro, e erraram o segundo, ou por 

errararem o nome do sólido que queriam indicar (pois muitos 

afirmaram não lembrar o nome de todos) ou por não terem 

identificado. Os outros dois grupos (2 e 6) disseram que havia 

três sólidos que rolavam, indicando os dois corpos redondos 

(cilindro e cone) e o prisma. 

Após esta socialização eles dirigiram-se ao pátio 

coberto para comprovar as suas conjecturas. Chegando ao 

local, eles decidiram inclinar um dos bancos que lá existe 

para fazer os testes. Cada grupo indicou dois estudantes para 

realizar a tarefa. As duplas lançaram os sólidos que tinham 

respondido que rolariam e verificaram se haviam acertado ou 

não. Ao final da atividade prática, todos verificaram que 

apenas o cone e o cilindro rolavam enquanto os prismas, o 
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cubo e a pirâmide apenas deslizavam sobre a superfície. A 

Figura 16 apresenta imagens dos estudantes fazendo os testes.  

 

Figura 16 - Testando sólidos que rolam e os que não rolam 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

Depois do relato oral de cada grupo, confirmando ou 

não suas conjecturas iniciais, informei a eles que os sólidos 

que haviam rolados eram chamados de Corpos Redondos, 

enquanto os outros eram denominados, Poliedros. Como 

ainda estávamos no pátio coberto, e no meio da atividade, a 

nomenclatura foi apresentada apenas oralmente para que eles 

soubessem que esta característica inclusive classificava os 

sólidos em dois grupos que possuíam nomes diferentes. 
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Ao retornarmos à sala de aula, os estudantes se 

sentaram novamente em grupos, realizando os registros das 

validações. Terminada esta etapa da tarefa, lançamos a 

segunda questão: Quais objetos que conhecemos se parecem 

com estes sólidos que foram manipulados?” 

Os estudantes discutiram entre seus colegas de grupo e 

começaram a registrar no bloco de notas as suas ideias. Esta 

tarefa demorou uns cinco minutos. Quando verifiquei que 

eles já não estavam tão envolvidos, pois já haviam registrado 

tudo o que conseguiam imaginar, começamos a socialização. 

 

Grupo 1: Uma casquinha de sorvete, um dado, um triângulo, um 

poste, uma caixa, uma casa e uma cabana. 

Grupo 2: Eles lembram: o cubo, um dado; o cilindro lembra uma 

lata de feijão; o cone se parece com um chapéu de aniversário; o 

hexágono lembra uma estrela; o prisma (triangular), o telhado; a 

pirâmide com uma árvore e o bloco retangular se parece com um 

prédio. 

Grupo 3: Eles lembram: dado e pirâmide, casa de cachorro; bloco 

retangular, um colchão; chapéu de aniversário, o cone; pirâmide, 

uma barraca. 

Grupo 4: Eles lembram: um prédio, lata, dado, casquinha de 

sorvete, telhado, casa e borracha. 

Grupo 5: Eles lembram: o cone, um cano de água; o cubo. um 

dado; o prisma (triangular), uma cabana; o hexágono, uma casa; o 
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bloco retangular, um prédio; a pirâmide, uma árvore; o cone, um 

chapéu de aniversário. 

Grupo 6: Eles lembram: pirâmide, uma casquinha de sorvete; 

cilindro, lixeira; prisma, telhado; bloco retangular, caixa; prisma 

(pentagonal), celeiro; cubo. dado; cone, buquê de flor. 

 

Foi possível observar nestas respostas que os grupos 

soltaram a imaginação e foram bastante criativos, 

apresentando diversos objetos que se assemelhavam aos 

sólidos estudados.  Verifiquei também que alguns deles não 

tinham domínio do nome dos sólidos que eles tinham e, como 

não perguntavam eu não interferia nas apresentações. Um 

exemplo dessa falta de conhecimento pode ser observado na 

resposta do grupo 1, que citou como exemplo um triângulo, 

que é uma figura plana; os grupos 2 e 5 também se 

confundiram ao nomear o prisma pentagonal de hexágono, 

que também é uma figura plana que, no caso possui seis lados 

e não cinco como a base deste prisma. Outro equívoco 

verificado no grupo 5 foi o fato de eles relacionarem o cano 

de água com o cone e não com o cilindro, este erro 

provavelmente foi por falta de atenção, visto que estes dois 

sólidos foram enfatizados na atividade prática por serem os 

únicos que rolaram.  
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Por não terem conhecimento das nomenclaturas, os 

integrantes dos grupos 1 e 4 apenas escreveram os objetos 

que se assemelhavam aos sólidos estudados, sem fazer 

relação entre eles.  

Neste primeiro momento não tive a preocupação da 

nomenclatura específica relacionada à geometria espacial, 

muitos estudantes sabiam as nomenclaturas e entre os colegas 

do seu grupo socializavam o nome de cada sólido 

reconhecido por eles. Apenas após as socializações chamei 

atenção para os equívocos que eles haviam cometido, 

indicando o nome correto dos sólidos que eles apresentavam. 

Na sequência sugeri que lessem a terceira pergunta da 

folha entregue ao grupo: Todos sólidos geométricos têm 

pontas? Quantas pontas tem cada sólido? 

Esta pergunta foi realizada para levá-los a observar as 

características de cada sólido. 

A partir da manipulação do material, os estudantes 

classificaram os sólidos quanto ao número de pontas 

(vértices) que possuíam. Cada grupo  separou-os seguindo 

um critério próprio, combinado entre os integrantes:  com 

ponta e sem ponta, de acordo com o formato do sólido... e 

depois eles contavam as pontas de cada sólido e registravam 

no Bloco de Notas.  
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Muitos realizaram o registro em forma de tabela, outros 

desenharam o sólido e colocavam o número de pontas que 

eles haviam contado. Isto aconteceu devido a eles ainda não 

estarem seguros em relação ao nome de cada sólido, 

conforme as Figuras 17, 18 e 19.  

 

Figura 17 – Registro do Bloco de Notas do Grupo 4 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 
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Figura 18 – Registro do Bloco de Notas do Grupo 1 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 
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Figura 19 – Registro do Bloco de Notas do Grupo 2 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 
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Observa-se que no registro do grupo 1 (Figura 18), que 

utilizou os desenhos para representar cada sólido, eles não se 

preocuparam em desenhá-los, mas os representaram por meio 

das suas bases, ou seja, na dificuldade de desenhar um sólido 

eles utilizaram o artifício de representar as bases que eram 

diferentes. Porém esta representação não foi efetiva, gerando 

dúvidas, pois há dois sólidos com base triangular: uma 

pirâmide e um prisma; e três com bases formadas por 

quadriláteros: o bloco retangular, o cubo e uma pirâmide. 

Apenas no momento da socialização é que foi possível 

distinguir os sólidos representados. Quando todos os grupos 

terminaram as análises começaram as socializações: 

 

Grupo 1: Não. O cubo tem 8 pontas, o prisma tem 5 pontas, o 

hexágono tem 10 pontas, o bloco retangular tem 8 pontas, o cone 

tem uma ponta e o paralelepípedo tem 6 pontas. 

Grupo 2: Sim. A pirâmide tem 5 pontas, o prisma (triangular) tem 

6 pontas, o paralelepípedo tem 8 pontas, o cubo 8 pontas, cone tem 

1 ponta e o prisma (pentagonal) tem 10 pontas. 

Grupo 3: Sim. A pirâmide tem 5 pontas, o prisma (triangular) tem 

6 pontas, o quadrado tem 8 pontas, o retângulo 8 pontas, a esfera 

tem 1 ponta e o prisma (pentagonal) tem 10 pontas. 

Grupo 4: A pirâmide tem 5 pontas, o prisma (pentagonal) tem 10 

pontas, o cubo tem 8 pontas, o cone tem 1 ponta, o prisma 

(triangular) tem 6 pontas e o cubo tem 8 pontas. 
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Grupo 5: Sim. Pirâmide tem 5 pontas, o hexágono 10 pontas, o 

prisma (triangular) 6 pontas, o bloco retangular tem 8 pontas, o 

cubo tem 8 pontas e cone, 1 ponta. 

Grupo 6: Não. Prisma (triangular) 6 pontas; cone, 1 ponta; 

pirâmide, 5 pontas; bloco retangular. 8 pontas; cubo. 8 pontas; 

prisma (pentagonal), 10 pontas. 

 

Em relação à pergunta “se todos os sólidos tinham 

pontas”, apenas os grupos 1 e 6 responderam corretamente. 

Os grupos 2, 3 e 5 erraram e o grupo 4 nem respondeu. Estas 

respostas mostram que a maioria dos grupos ignorou o 

cilindro. Uma das suposições é que, no momento de 

separarem os sólidos para serem analisados, eles deixaram 

este mais afastado e acabaram esquecendo-o. Outra é que eles 

responderam à questão apenas com base nos sólidos que eles 

estavam analisando. 

Em relação ao número de pontas (vértices) de cada 

sólido, os grupos 2, 4 e 6 acertaram todas as quantidades; os 

grupos 1, 3 e 5 também analisaram os sólidos corretamente, 

mas trocaram o nome de vários. O grupo 1 chamou a 

pirâmide de prisma, o prisma pentagonal de hexágono e o 

prisma triangular de paralelepípedo. O grupo três indicou o 

cubo chamando de quadrado, o bloco retangular de retângulo 

e o cone de esfera. Já o grupo 5 trocou o nome de apenas um 

sólido o prisma pentagonal, que foi chamado de hexágono. 
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Após as socializações, os equívocos foram corrigidos 

novamente e reforcei o nome correto de cada sólido. 

Concluída a tarefa, os estudantes foram desafiados a 

empilharem seus sólidos para que pudéssemos ver qual seria 

a estrutura mais alta obtida pela turma. O combinado foi que, 

montada a estrutura ela não poderia ser segurada, teria que 

ficar em pé sozinha. 

Foi uma atividade descontraída e que gerou descobertas 

em relação a quais sólidos deveriam ficar na base da 

estrutura, por serem mais estáveis (que seriam o cubo, o cone 

e os prismas), assim como a posição que eles deveriam ser 

colocados; e qual deveria ser o último.  Neste caso a pirâmide 

ou o cone, pois não é possível colocar nenhum sólido sobre 

eles. Montadas as estruturas, os estudantes relataram estas 

constatações oralmente e depois elegeram as pilhas mais 

altas. A Figura 20 apresenta algumas estruturas montadas 

pelos estudantes e a estrutura da VC que foi considerada uma 

das mais altas. 
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Figura 20 – Estruturas criadas com sólidos geométricos 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

No dia seguinte, na aula de Informática Pedagógica, os 

estudantes desenvolveram atividades relacionadas a este 

conteúdo, reforçando os conceitos explorados (Figura 21).  

 

Figura 21 – Laboratório de Informática 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 
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Depois da aula no Laboratório de Informática, os 

estudantes retornaram para sala de aula e sentaram formando 

os grupos da última tarefa. Distribui as folhas, que eles 

haviam preenchido com as análises e os registros das 

respostas e das correções realizados durante a tarefa, para que 

eles escrevessem sobre as atividades que desenvolveram na 

aula de informática. Ao final, as folhas foram novamente 

recolhidas e formaram um portfólio da turma. Este portfólio 

foi levado pelos estudantes para casa para apresentarem aos 

pais o registro das atividades que haviam realizado em sala 

com os sólidos que construíram. 

 

Considerações: 

Esta tarefa apresentou pontos relevantes como a 

participação dos pais e o fato de eles comentarem com seus 

filhos que desconheciam o conteúdo a ser explorado a partir 

da montagem dos sólidos geométricos em casa, despertando 

curiosidade nos familiares em relação a qual atividade seria 

desenvolvida com aquele material. A curiosidade dos pais foi 

um fator que influenciou bastante na motivação dos 

estudantes para o estudo. 

A criatividade e a autonomia, foram aspectos 

observados em todas as etapas da tarefa, principalmente 

destacadas nos registros nos Blocos de Notas, bem como no 



 

Produtos Educacional do PPGECIM/FURB 128 

 

improviso da rampa com o banco. A criticidade foi observada 

nas discussões nos grupos, observei que os estudantes 

argumentavam sobre o que eram pontas e a sua quantidade 

em cada sólido, questionando-se no momento que obtinham 

opiniões divergentes. 

Ao término da tarefa elenquei a nomenclatura correta 

de cada sólido geométrico com o objetivo de que os 

estudantes, além de desenvolver as atividades, ao relatarem 

aos seus familiares o que realizaram com o material 

demonstrassem conhecer a nomenclatura correta, 

principalmente dos prismas. 
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TAREFA 8: QUAIS OS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

DOS POVOS ANTIGOS? 

 

A prática de repetição exaustiva de algoritmos, em 

qualquer grau de ensino, não faz sentido. Realizar inúmeras 

atividades semelhantes, para não dizer iguais, constitui-se 

tarefa, muitas vezes, cansativa e frustrante; principalmente 

quando realizada sem a devida compreensão do processo 

estudado.  

Levar os estudantes a repetirem técnicas sem explorar 

o significado e o porquê da sua aplicação significa não olhar 

para sabedoria e o conhecimento informal que o estudante 

traz ao ambiente da sala de aula. No entanto, essa prática de 

ensinar e aprender matemática persiste, como afirma 

Skovsmose (2014, p. 16) 

 

Exercícios desempenham um papel crucial no 

ensino de matemática tradicional. Ao longo 

de todo o período em que frequentam a 

escola, as crianças, em sua maioria, 
respondem a mais de 10 mil exercícios. 

Contudo, esta prática não ajuda 

necessariamente a desenvolver a criatividade 

matemática.  
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Embora estejamos inseridos em um mundo tecnológico, 

sabemos que apenas apresentação de slides, vídeos e outras 

mídias podem ser ineficazes sem a presença do professor. 

Estudantes, principalmente nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, necessitam aprender, e aprendizagem dá-se por 

meio da compreensão, interpretação, comunicação e afeto. 

No mês de junho de 2018, participamos da V Feira 

Municipal de Matemática de Blumenau, apresentando ao 

público e avaliadores a tarefa 1: Como organizar nossa turma 

por tamanho? Ao final da Feira, fomos classificados para 

participar da XXXIV Feira Regional de Matemática (região 

de Blumenau) e os avaliadores sugeriram, como 

aprimoramento daquela tarefa, que se abordasse como os 

povos antigos realizavam as medidas, sem o uso dos 

instrumentos de medida padrão, para que os estudantes 

entendessem melhor o significado de medida e a importância 

do uso destes. Aceitando a sugestão dos avaliadores 

desenvolvemos a tarefa aqui relatada. 

Na BNCC (2017) na Unidade Temática: Grandezas e 

medidas, como Objetos de Conhecimento (i) Significado de 

medida e de unidade de medida e (ii) Medidas de 

comprimento (unidades não convencionais e convencionais): 

registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações. 

 



 

Produtos Educacional do PPGECIM/FURB 131 

 

 Desenvolvendo a tarefa. 

Após os grupos formados, apresentei a questão inicial 

de pesquisa para que eles pudessem discutir o assunto: Como 

os povos antigos faziam para medir objetos, quando não 

existia nenhum instrumento de medida?  

Os grupos conversaram por alguns instantes e logo 

tinham suas respostas, de modo que iniciamos as discussões. 

 

Grupo 1:  Contando os passos. 

Grupo 2:  Você pode contar com palmos, mas a mão precisa estar 

bem aberta! 

Grupo 3:  Passadas bem largas. 

Grupo 4: Pode ir pulando igual sapo. 

Grupo 5:  Todo mundo falou o que nós pensamos, então a gente 

falou dedos, mas vai demorar para contar. 

Prof.:  Por quê, vocês acham que vai demorar? 

Grupo 5: Porque depende do tamanho né, prô e da largura do dedo. 

Se for fino demora mais. (Ao falar fino o estudante mostrou a 

largura do dedo) 

Grupo 6:  Nós também não sabemos mais nada. Pode ser deitado? 

Prof.: Como assim deitado? Me mostrem! 

 

Neste momento, os integrantes do grupo 6 foram 

apresentando suas ideias, pois não havia nada registrado no 

Bloco de Notas para que o representante apresentasse. A 

estudante IS disse: Você se deita no chão e marca com um 
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pauzinho onde fica teu pé, daí você se levanta e se deita com 

a cabeça bem em cima do risco e vai fazendo assim até 

concluir a medição. Após esta argumentação, JP, que era de 

outro grupo questionou:  Mas se você estiver sozinho, como 

vai marcar o teu pé? A resposta de IS veio de imediato: 

Arrasto o calcanhar no chão e fica a marca. Aí eu me levanto 

e me deito em cima da marca do pé. Uma estudante de um 

outro grupo levantou a hipótese de ela estar deitada no 

asfalto, neste caso não seria possível marcar o pé. 

Diante desta discussão, para verificar como os 

estudantes deste grupo conseguiriam responder a última 

questão apresentada reforcei a ideia da estudante:  Realmente, 

se for num lugar calçado acredito que arrastar os 

calcanhares não vai marcar. Como fazer? O estudante BT de 

um outro grupo quis ajudar, dando a sugestão: Mas se for 

calçamento ela arrasta o sapato e vai esfarelar e aí ela se 

deita no farelo. Verifiquei que esta discussão iria se estender, 

pois os estudantes estavam empolgados para encontrar 

alternativas, então resolvemos chamar o último grupo: Vocês 

estão com ótimas soluções para quem está sozinho. Mas falta 

um grupo. Grupo 7 pode falar. 

 

Grupo 7: Nós sabíamos só o que eles falaram.  
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Como este grupo não apresentou uma ideia diferente, 

os colegas dos outros grupos quiseram auxiliá-los 

apresentando sugestões, como o uso de mãos, por exemplo. O 

grupo gostou da ideia do uso das mãos e aceitou. 

Observei na socialização desta questão que os grupos 

buscaram formas alternativas de medir comprimento sem o 

uso das medidas conhecidas, associando estas aos povos 

antigos. Quando a sugestão de um grupo já havia sido falada, 

os colegas dos outros grupos, rapidamente, reuniram-se 

buscando uma nova forma de medir. O único grupo que não 

conseguiu apresentar nenhuma forma de executar a medição 

foi o grupo 7, mas os colegas logo procuraram auxiliar, 

mostrando companheirismo mesmo entre os grupos. 

Para continuar a tarefa, desenhei no quadro um galho 

de árvore que fosse menor de 1 metro, propositalmente para 

levar os estudantes a conversarem entre si e levantarem as 

conjecturas de quanto ele mediria a partir das sugestões 

apresentadas por cada grupo. 

O representante do grupo 1, para representar os passos, 

tirou o tênis e começou a medir no quadro com ele. Neste 

momento, lembrei da equipe que havia falado que mediria 

com o corpo, e isso não seria possível no quadro. Neste 

momento, pedi que eles parassem, pois eu iria repetir este 

desenho no papel pardo e o colocaria no chão, assim cada 
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grupo poderia decidir onde realizaria a medição. Feito o 

desenho e colado o papel no chão, os grupos continuaram a 

atividade. Os representantes de cada grupo dirigiram-se (cada 

um na sua vez) ao quadro para executar a medição e depois 

retornavam ao grupo para que eles registrassem o valor 

obtido. Ao final da tarefa os representantes apresentaram os 

resultados obtidos e eu registrei no quadro: 

 
Grupo 1:  Nós tiramos o tênis e medimos o galho no quadro e deu 

4 medidas do tênis. 

Grupo 2:   O nosso deu oito palmos da mão da I, mas a última mão 

dela passou do galho. 

Grupo 3:  Nosso deu duas passadas, mas passou da árvore.  

Grupo 4:  O JP deu um pulão e passou do tamanho da árvore. 

Grupo 5: O nosso deu noventa e sete dedos.  

Grupo 6: A F se deitou e passou do desenho do galho da árvore. 

Grupo 7: A nossa deu dezessete mãozinhas da H. Bem certinho! 

 

Continuando a atividade de medir utilizando os 

instrumentos de medida escolhidos pelos grupos, escolhemos 

em conjunto alguns objetos que deveriam ser medidos: 

largura da mesa da professora, comprimento do tampo da 

mesa dos estudantes, largura da porta, largura da janela, 

distância do chão até o início do quadro branco, altura da 

cerca.  
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Selecionados os objetos que seriam medidos, os grupos 

começaram as medições e a registrar os resultados em seus 

Blocos de Nota. A Figura 22 apresenta dois grupos 

realizando esta atividade. 

 

Figura 22 – Alunos medindo objetos escolhido na sala 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

Nas figuras 23, 24 e 25 apresentamos o registro no 

Portfólio, da tarefa, do grupo 2. 
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Figura 23 – Registro no Portfólio do Grupo 2 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 
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Figura 24 – Registro no Portfólio do Grupo 2 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 
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Figura 25 – Registro no Portfólio do Grupo 2 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

Observando as anotações deste grupo, verificamos que, 

como eles não utilizaram instrumentos de medida padrão, 

escolheram o instrumento que melhor convinha para cada 

objeto, alternando entre a polegada, o palmo (instrumento 

escolhido pelo grupo inicialmente), o pé e o corpo. O grupo 2 

realizou todas as medições conforme registradas no Portfólio, 

no entanto, no registro do Quadro o grupo optou por registrar 

os valores em palmos. 

Após todos os grupos terem realizado e registrado as 

medições em seus Blocos de Notas, desenhei um quadro no 

quadro branco onde os resultados encontrados foram 

anotados por um estudante de cada equipe. O Quadro 1 

apresenta os valores obtidos.  



 

 

 

 

Quadro 1 - Resultados obtidos pelos grupos a partir das medidas escolhidas por eles. 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 
Largura da mesa 

da professora 

Comprimento do 

tampo da mesa dos 

estudantes 

Largura da porta Largura da janela 
Distância do chão ao 

quadro branco 
Altura da cerca 

G 1 6 passos e meio 7 passos 8 passos 8 passos e meio 9 passos 7 passos e meio 

G 2 
8 palmos e 3 

dedos 
8 palmos e 4 dedos 9 palmos 10 palmos 8 palmos e 4 dedos 9 palmos e 1 dedo 

G 3 
Uma passada e 

meia 
Uma passada Uma passada Duas passadas Uma passada e meia 

Uma passada e 
meia 

G 4 2 pulos 1 pulo e meio 2 pulos 1 pulo e pouco 2 pulos 2 pulos 

G 5 104 dedos 98 dedos 108 dedos 110 dedos 96 dedos 102 dedos 

G 6 
Uma pessoa e 
sobrou mesa 

Uma pessoa e 
sobrou estudante 

Uma pessoa e 
sobrou estudante 

Uma pessoa e 
sobrou janela 

Uma pessoa e 
sobrou estudante 

Uma pessoa e 
sobrou estudante 

G 7 18 mãos 17 mãos 18 mãos e 4 dedos 
21 mãos e cinco 

dedos 
20 mãos e 3 dedos 19 mãos 



 

 

 

 

Ao concluírem os registros os estudantes retornaram 

aos seus lugares e pedi muita atenção na observação do 

quadro. Depois de todos sentados questionei: Por que as 

medidas ficaram diferentes, se os objetos a serem medidos 

eram os mesmos? Os estudantes nos seus grupos conversaram 

e aos poucos foram se manifestando.  

 

AL: Porque tem pessoas que não sabem medir. 

MS:  Porque as pessoas são de tamanhos diferentes. 

YK:  Cada um fez do seu jeito, por isso deram respostas diferentes. 

 

Também questionei o que eles perceberam em relação 

ao tamanho dos objetos e os instrumentos não convencionais 

utilizados por eles, o que observavam em comum. A maioria 

foi unânime em dizer que as medidas eram muito diferentes e 

que não era justo para quem mediu com o dedo e quem 

mediu com pulo. Os que utilizaram o dedo para medir 

tiveram muito mais trabalho que os outros grupos e os que 

mediam com pulo tinham dificuldade de realizar algumas 

medidas porque não conseguiam pular, como a distância do 

chão ao quadro branco. 

Diante desta fala distribui para cada grupo uma tira de 

papel com 1 metro, sem marcação. Perguntei para os 
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estudantes como e para que poderiam utilizar aquela tira para 

medição. Os estudantes falaram que poderiam medir com a 

fita somente objetos grandes e, caso pudessem dobrar, 

objetos pequenos. 

Diante destas respostas perguntei:  Vocês ganharam 

uma tira de papel em branco, correto? Caso eu precisasse 

realizar a medição do galho de árvore do quadro (que ainda 

estava desenhado) eu poderia usar esta tira de papel? Os 

estudantes consentiram. Então perguntei: Como que eu 

poderia fazer? O estudante P respondeu rapidamente: Nós 

podemos ir ao quadro, medir e ver quanto sobra ou falta de 

papel.  

Diante desta resposta resolvi estimular os estudantes a 

fazerem esta atividade para verificar se eles conseguiam 

associar esta tira de papel à fita métrica utilizada por eles na 

tarefa 1: Essa ideia parece boa! Vocês querem vir na frente 

medir? Os estudantes concordam e o representante de cada 

grupo se dirigiu ao quadro para realizar a medição. 

Após os sete grupos realizarem as medidas questionei: 

Quanto mede o galho de árvore? Os estudantes foram 

unânimes em dizer que a fita era maior que o desenho do 

galho de árvore desenhado. Para não haver desânimo na 

turma perguntei se eles teriam outra ideia em medir de forma 
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precisa utilizando uma fita. E questionei: Vocês já viram uma 

tira como essa? Alguns estudantes responderam: 

 

M:  Sim, um pouco diferente, mas também era colorida e com 

números. 

J:  Eu vi uma fita numérica dessa no meu pediatra colado no 

quadro. 

S: Minha mãe quando vai na costureira ela tem uma fita desta, só 

que mais fina e colorida. 

 

Convidei os estudantes a colocar os números na fita e 

questionei como eles poderiam fazer essas marcações. D 

perguntou: Podemos usar a régua? Diante da resposta 

afirmativa os estudantes iniciaram suas marcações e ao passar 

pelos grupos, percebi que eles estavam iniciando a marcação 

pelo zero deixando um pequeno espaço entre o começo da 

fita e o algarismo zero, como na fita métrica que eles já 

haviam utilizado. Ao perceber que os estudantes conseguiram 

relembrar uma informação notei que a aprendizagem foi 

significativa para eles de modo que conseguiram utilizar o 

conhecimento adquirido em outras situações.  

Com as fitas métricas devidamente construídas, pedi 

que eles repetissem as medições dos objetos que haviam 

medido anteriormente, mas agora utilizando as fitas métricas, 

anotando no Bloco de Notas a medida em centímetros. 
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No momento de medição, cada grupo se organizou de 

forma espontânea, porém a forma que predominou foi um 

estudante segurando em uma ponta da fita, outro na outra 

ponta, um medindo e um quarto escrevendo no Bloco de 

Notas. Alguns grupos também utilizavam a régua como 

instrumento auxiliar nas medidas dos objetos que 

ultrapassavam o tamanho da fita métrica construída por eles. 

Após realizarem as medições, com uma fita métrica 

também medi os mesmos objetos e registrei em uma folha as 

medidas corretas. 

Os resultados, assim como na atividade anterior foram 

colocados no quadro pelos representantes dos grupos e ao 

final registrei os valores corretos. O Quadro 2 apresenta as 

medidas encontradas por cada grupo e as reais, ressaltando os 

resultados corretos de cada grupo.  

 

 



 

 

 

 

Quadro 2 - Resultados obtidos pelos grupos em centímetros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 
Medidas 

Corretas 

Largura da mesa da 

professora 
136 135 137 130 133 135 135 135 

Comprimento do tampo da 

mesa dos estudantes 
39 40 42 41 40 38 39 40 

Largura da porta 116 118 119 116 120 111 116 116 

Largura da janela 195 193 191 195 195 198 193 195 

Distância do chão ao quadro 

branco 
33 37 37 36 35 39 37 37 

Altura da cerca 111 112 118 110 110 109 108 110 



 

 

 

 

Observando o quadro é possível verificar que os 

estudantes ainda não tiveram muita precisão em utilizar a fita 

métrica. O maior índice de acerto foi dos grupos 2, 4, 5 e 7, 

que conseguiram acertar três medições, em contrapartida os 

grupos 3 e 6 somente acertaram uma. Por outro lado, é 

possível perceber que os valores encontrados, apesar de não 

serem precisos estavam bem próximos dos corretos, tirando 

uns poucos valores. 

Ao término da atividade, como as duas formas de 

medição estavam registradas no quadro branco da sala 

(Quadro 1 e Quadro 2), pedimos que todos se acomodassem 

nos seus lugares e fizessem juntos uma análise de cada objeto 

medido, com os instrumentos não convencionais (pés, mãos, 

dedos...) e com uso de instrumento de medida padrão (fita 

métrica). Com qual foi a mais fácil medir e por quê? 

Muitos estudantes levantaram as mãos para se 

posicionar diante deste questionamento e mostraram que 

chegaram à conclusão de que a fita deve ser o instrumento 

padrão para todos senão dá medida errada, querendo afirmar 

que os valores davam diferentes. 

Alguns estudantes observaram e comentaram que, 

mesmo utilizando a fita métrica os resultados deram 
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diferentes entre os grupos, afirmando que tinham medidas 

diferentes porque os grupos mediram de formas diferentes. 

Diante desta colocação questionei: Como assim? O 

estudante D respondeu: Depende de onde cada grupo 

colocou o número zero para medir. D pede para se levantar e 

com sua fita métrica mostrou o seu raciocínio utilizando a 

medida da largura da porta: Se eu colocar a fita métrica aqui 

nesta parte (início da porta) dá uma medida. Agora se eu 

posicionar aqui (na caixaria) da outra medida. 

Diante desta resposta questionei se outro estudante 

tinha uma ideia, que gostaria de discutir com o grupo, 

abrindo possibilidade para que todos se posicionassem. Como 

os estudantes não se manifestaram validei a explicação do D.  

Para finalizar os estudantes fizeram o registo no 

caderno de Matemática com um texto coletivo, desenho dos 

quadros com as medidas que seu grupo obteve ao medir cada 

objeto (com instrumento não convencional e com a fita 

métrica), assim como a medida correta em centímetros. 

 

Considerações: 

Esta tarefa por ser ter sido originada da experiência de 

participarmos da V Feira Municipal de Matemática, 

despertou nos estudantes curiosidade, motivação e alegria. 
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Percebi que no decorrer da socialização das primeiras 

conjecturas levantadas, usando partes do corpo como 

instrumento de medida, um grupo ficou sem opção por conta 

de outros terem se manifestado antes, porém vários 

estudantes procuraram auxiliá-los dando sugestões para que 

eles escolhessem. Isto mostrou entrosamento da turma, algo 

que foi conseguido por meio da utilização desta metodologia 

e do fato de que os estudantes mudavam de grupo a cada 

tarefa. Eles não competiam entre si, mas buscavam que todos 

conseguissem resolver o que foi sugerido com êxito.  

Durante a atividade prática de medições, percebi que o 

grupo 5 se arrependeu da escolha dos dedos, porém me 

aproximei deles e os incentivei em continuarem com a 

atividade, pois era importante para a turma ter a medição 

utilizando este instrumento, para comparação final.  

A autonomia, criatividade e criticidade dos estudantes 

nesta tarefa foi algo que me chamou atenção: o fato de se 

posicionarem como realizar a medição da árvore tirando o 

tênis foi surpreendente, pois ao observar a atitude do 

estudante a maioria da turma achou inusitada. Outro 

momento foi quando o grupo que utilizava o corpo como 

medida descreveu como iria realizar este processo. Assim 

como as argumentações que eles utilizavam para justificar 

suas ideias. 



 

Produtos Educacional do PPGECIM/FURB 133 

 

Novamente a turma trabalhou em grupo, com calma, 

respeitando o tempo das medições e contribuindo quando 

necessário. 
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 TAREFA 9: MUITAS EMBALAGENS E NÃO 

SABEMOS O QUANTO DE LÍQUIDO CABE EM 

CADA UMA. ACHO QUE TEMOS UM 

PROBLEMA! 

 

Introdução. 

Cada vez mais percebemos que recebemos informações 

de todas as direções, no entanto o que precisamos é saber 

como usá-las de forma sábia, a nosso favor, usufruindo o que 

cada uma apresenta de melhor. Neste sentido, concebemos a 

escola como o local onde o educando receberá esta 

orientação, pois é considerado um espaço contínuo de 

aprendizagem que diariamente se renova, sendo para muitos 

o único espaço de aprendizagem científica associada ao seu 

dia a dia. 

Ao trabalhar medidas de comprimento com estudantes 

entre 8 e 9 anos de idade parti de vivências particulares do 

seu dia a dia, recorrendo a materiais manipulativos e 

utilizando medidas não convencionais. Percebi que iniciando 

o trabalho desta forma a mesma se tornou mais significativa e 

interessante, pois todos os estudantes tiveram relatos sobre 

sua experiência pessoal com o conteúdo a ser explorado. 

Desta forma a tarefa se tornou dinâmica, atraente e de valor 

significativo, pois diante desta prática o estudante percebeu 
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aplicabilidade no seu dia a dia do que aprendeu em sala de 

aula com seu grupo e professora. 

Para Vygotsky (2010), o desenvolvimento é um 

processo dinâmico, não gradual, não cumulativo, movimento 

de idas e vindas; e só é possível ocorrer na relação, ou seja, o 

sujeito nunca aprende sozinho, sempre pela mediação do 

outro e pela palavra do outro. Este pensamento mostra que é 

necessário estimularmos a troca de ideias durante as aulas 

para que a aprendizagem se efetive. A aplicação desta 

metodologia me fez perceber claramente a importância das 

relações desenvolvidas entre os educandos e entre estes 

comigo (professora), que foram fundamentais para a 

produção de sentidos. 

Consultando a BNCC (BRASIL, 2017) abordei nesta 

tarefa sobre a Unidade Temática: Grandezas e Medidas, 

explorando especificamente as medidas de capacidade, 

trabalhando os Objetos de Conhecimento: (i) significado de 

medida e de unidade de medida e (ii) medidas de capacidade 

(unidades não convencionais e convencionais): registro, 

estimativas e comparações. 

Com o objetivo de iniciar a tarefa de forma lúdica 

solicitei que os estudantes providenciassem embalagens de 

conteúdos líquidos, vazias e limpas no prazo de uma semana. 
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Desenvolvendo a tarefa. 

No dia do desenvolvimento desta tarefa os estudantes 

trouxeram várias embalagens e, assim que os grupos foram 

formados eles as colocaram sobre as suas mesas para serem 

analisadas. (Figura 26). 

 

Figura 26 - Embalagens trazidas pelos estudantes 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

Após estarem organizados em seus grupos, solicitei que 

os estudantes observassem as embalagens que cada integrante 

havia trazido e caso tivesse rótulos que trouxessem até a 

minha mesa para eu retirá-los. Depois de alguns minutos pedi 

que a turma se levantasse, em ordem, e circulasse entre os 

grupos para observarem as embalagens trazidas pelos demais 

colegas. Neste momento houve conversas entre os pares 
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sobre as características das embalagens: semelhanças, 

diferenças, formatos, alturas, larguras, com rótulo e sem 

rótulo. 

Alguns estudantes perceberam que havia uma 

embalagem que trazia líquido no seu interior, porém na 

embalagem a medida estava registrada em gramas. Neste 

momento os estudantes discutiram entre si, se esta 

embalagem poderia estar ali. Percebi um certo embaraço 

entre eles, pois não compreendiam o fato de, se dentro da 

embalagem tinha líquido como é que o rótulo marcava a 

medida em gramas? O fato de trabalharmos em grupo 

fortaleceu o momento de troca entre os pares, de modo que 

entre os estudantes havia conversas explicativas no 

vocabulário e nível de abstração, típicos desta idade. 

Ao perceber que esta dúvida estava mobilizando um 

maior número de estudantes resolvi pedir que eles prestassem 

um pouquinho de atenção que iria explicar: Se em uma 

embalagem a medida está escrita em gramas (ou miligramas) 

e não em litros (ou mililitros), mesmo que o que haja dentro 

dela líquido, significa que o rótulo está apresentando a sua 

massa e não a sua capacidade.  

Depois de todos terem observado as embalagens e, 

retornado aos seus grupos, retomei oralmente o conteúdo de 

sólidos geométricos. Solicitei que cada grupo observasse suas 
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embalagens e perguntei: A qual sólido cada embalagem 

representava/lembrava? Durante a socialização a maioria dos 

grupos relatou observar cilindros, blocos retangulares e 

cubos. Diante destas colocações pedi que eles observassem a 

quantidade de líquido que poderia ser colocada em cada 

embalagem e registrassem no seu Bloco de Notas para depois 

fazermos um levantamento.  Após alguns minutos percebi 

que os estudantes já haviam realizado esta análise e partimos 

para a socialização.  

 

Grupo 1: Temos embalagens de um litro e 500 ml. E uma que 

parece ter mais de um litro. 

Os Grupo 2, 3 e 4 apresentaram a mesma resposta: Temos 

embalagens de um litro e 500 ml. 

Grupo 5: Temos embalagens de um litro e algumas embalagens 

são garrafinhas que não dizem, aí não sabemos. E uma não tem 

rótulo. 

Grupo 6: Temos embalagens de um litro e 500 ml. E uma 

garrafinha quadrada que não diz quanto cabe lá dentro e uma 

pequena sem rótulo. 

 

Conforme os grupos iam falando, eu registrava os 

valores no quadro, com o desenho da embalagem. A maioria 

das embalagens não tinha rótulo, sendo assim algumas 
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colocações feitas pelos estudantes foram por aproximação ou 

com base no conhecimento prévio deles. 

Percebi nas conclusões que os estudantes iam relatando 

que as medidas, nomenclaturas e abreviaturas se 

aproximavam das mais usuais, devido eles, na sua maioria 

participarem das compras em família, bem como do preparo 

de receitas. 

Concluída as falas perguntei como era a abreviatura 

para 500 mililitros e um estudante leu na garrafa (que não foi 

possível tirar o rótulo) e disse: ml. Ao perguntar onde teria 

mais quantidade de líquido na embalagem com 1 litro ou na 

embalagem com 500 ml, os estudantes responderam que era 

na embalagem de um litro, por causa da palavra litro que 

representa uma quantidade maior que mililitro. 

Questionei-os como eles sabiam desta informação e os 

estudantes foram unânimes em dizer que a embalagem mais 

alta cabia mais líquido.  

Diante desta resposta, passei entre os grupos e 

selecionei objetos de diferentes formas que eu sabia que 

tinham a capacidade de 1 litro e expus sobre a Mesa dos 

Materiais, juntamente com uma bacia que eu trouxe de casa 

(que também tinha esta capacidade), para os grupos 

analisarem e responderem a seguinte questão: Quais as 
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embalagens possuem a capacidade de 1 litro, quais têm 

menos de 1 litro e quais tem mais? 

Passados alguns minutos para análise dos estudantes 

iniciamos a socialização: 

 

Grupo 1: A garrafa de leite tem 1 litro todo mundo sabe, a garrafa 

do escoteiro tem menos de 1 litro, o mesmo para a garrafa azul da 

YF e a bacia é muito mais que 1 litro, tipo 3. 

Grupo 2: Na garrafa da YF tem 1 litro, a garrafa do escoteiro tem 

menos de 1 litro, a garrafa de leite tem 1 litro e a bacia é 5 litros. 

Grupo 3: A garrafinha azul tem menos de 1 litro igual para a 

garrafa do escoteiro, a de leite tem 1 litro e a bacia é mais que 1 

litro.  

Grupo 4: Todas as embalagens têm 1 litro. 

Grupo 5: As garrafas da YK e do escoteiro menos de 1 litro, a bacia 

é pequena a gente acha que tem 2 litros e a embalagem de leite 1 

litro.  

Grupo 6: Menos de 1 litro a garrafa de leite e o cantil, mais de um 

litro a bacia e a garrafa da YK 1 litro. 

 

A partir destas falas constatamos que somente o grupo 

4 conseguiu estimar a capacidade correta de todas as 

embalagens. Analisando as embalagens verificamos que 

apenas o grupo 6 não acertou o leite, pois o leite é um 

produto comumente comprado pelas famílias e eles estão 

acostumados com essa medida. A justificativa do grupo 6, 



 

Produtos Educacional do PPGECIM/FURB 141 

 

que errou a capacidade da caixa de leite, foi que um dos 

integrantes relatou que a sua mãe havia comprado um tipo de 

leite e na embalagem constava 750 ml. As outras embalagens, 

por não terem medidas conhecidas dos estudantes tiveram 

estimativas, sendo a maioria errou: a medida da garrafa azul 

que YK trouxe, apenas três grupos acertaram, dois grupos 

acharam que caberia menos que um litro e um achou que 

caberia mais; o cantil (garrafa de escoteiro) apenas um grupo 

acertou, os outros acharam que caberia menos de um litro e a 

bacia apenas um grupo acertou os outros acharam que nela 

caberia muito mais 

Chegado o momento de realizar a validação, em cada 

grupo foi escolhido um integrante que se dirigiu ao pátio 

externo carregando uma garrafa PET de 1 litro cada (trazidas 

por mim) para encher nas torneiras e retornar à sala para 

realizarmos a validação das conjecturas levantadas. Enquanto 

esperávamos os estudantes retornarem alguns integrantes de 

diferentes grupos quiseram mudar de ideia e, ao serem 

perguntados o motivo da troca, a maioria disse estar confusa 

com dois objetos: a bacia e o cantil. Essa possibilidade não 

foi aceita, pois as respostas apresentadas representavam o 

grupo e não a resposta individual. 

Quando isto acontece é importante deixarmos claro 

para os estudantes que eles devem marcar no papel a ideia 
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deles para verificar no final se eles estavam certos, mas as 

respostas não poderiam ser modificadas pois eram resultado 

de uma discussão realizada no grupo e representava o 

coletivo. 

Ao retornarem pedi que cada integrante dos grupos 

enchesse os recipientes que foram analisados. Os estudantes 

ficaram perplexos ao perceberem que em todas as 

embalagens cabia 1 litro. O grupo 4 neste momento vibrou. 

Quando questionei como o grupo chegou nesta conclusão 

eles responderam: Que era só observar o formato e o 

tamanho. Que se a partir da garrafa da YK (que eles tiraram 

como base, pois sabiam que cabia 1 litro) eles foram 

deduzindo. 

Os demais estudantes se entreolharam, mas não 

descartaram o raciocínio do grupo 4 o que levou alguns 

estudantes a perceberem que poderiam ter pensado desta 

forma. 

Analisando as outras embalagens que eles haviam 

trazido, a maioria dos estudantes falou que nas embalagens 

baixas caberia menos de 1 litro. A partir desta colocação 

solicitei que o representante de cada grupo colocasse água 

nas embalagens para verificar que elas realmente tinham 

menos de 1 litro (conjectura levantada pelos estudantes). 
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Um estudante levantou a mão e disse que o colega não 

poderia depositar o líquido até a boca da garrafa que daria 

errado, pois nenhuma garrafa ou embalagem de papelão vem 

até na tampa de água, suco ou leite. A partir desta fala vi uma 

oportunidade para questionar por que as embalagens não vêm 

com líquido até a tampa. S comentou: Se viessem até em 

cima, na hora de abrir o líquido cairia um pouco fora da 

embalagem, seria desperdício e provocaria sujeira. 

Por meio deste experimento os grupos verificaram que 

a maioria das embalagens baixas realmente tinha uma 

capacidade de menos de 1 litro, porém algumas delas tinham 

capacidade de 1 litro ou até mais. Uma estudante levantou a 

mão e falou que o grupo dela, diante das experimentações, 

concluiu que não era o formato da embalagem que 

determinava a quantidade para descobrir a verdadeira 

medida, teriam que colocar o líquido dentro das respectivas 

embalagens para comprovar.  

Depois desta atividade investigativa pedi que um 

integrante do grupo trouxessem embalagens que eles 

achavam que caberia 500 mililitros e os questionei: Das 

embalagens colocadas na Mesa de Materiais onde caberia 

500 mililitros? e a resposta dada pela turma foi a mesma da 

anterior: na mais alta e fina, porém alguns acharam que na 

baixa e larga caberia 500 ml de líquido também. 
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Para comprovarem suas conjecturas realizamos o 

mesmo processo relatado nas outras atividades e os 

estudantes observaram que nas 6 embalagens trazidas, 

somente uma cabiam 500 mililitros. A garrafa de água 

mineral foi a única embalagem com 500 ml, porém ela não 

era nem a mais alta e nem a mais baixa, como haviam 

argumentado os estudantes, mostrando que as conjecturas 

levantadas por eles a respeito da altura das embalagens eram 

falsas. 

Finalizada esta discussão, na sequência pedi aos 

estudantes que observassem algumas embalagens 

selecionadas por mim, dentre as que os estudantes trouxeram, 

e que estavam dispostas sobre as Mesas dos Materiais 

(garrafas de: 1 litro, 1 litro e 500 ml, 2 litros, de 750 ml, 500 

ml e 250 ml). 

Os objetivos desta parte da tarefa foi a verificação da 

capacidade das embalagens utilizando instrumentos de 

medidas não convencionais, como feito na tarefa 8, 

explorando medidas de comprimento. 

Para verificar a capacidade das embalagens, os 

estudantes encheram uma garrafa PET de 1 litro com água e 

utilizaram copos descartáveis como instrumento de medida. 

A primeira medição foi realizada utilizando copos de 200 ml. 
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Os representantes de cada grupo se dirigiram até o pátio 

para encher a garrafa de água para preencherem as 

embalagens, conforme Figura 27. 

 

Figura 27 – Estudantes enchendo as garrafas com água. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

Após realizadas as medições com o copo de 200 ml 

perguntei à turma como poderíamos proceder para que eles 

obtivessem medidas mais precisas, com os instrumentos 

disponíveis. Os grupos conversaram entre si e MI se 

manifestou falando que ela poderia cortar o copo ao meio. 

Concordei com a estudante e seu grupo pegou uma tesoura e 

cortou o copo ao meio, questionando quanto de líquido 
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caberia naquele copo cortado ao meio, a turma foi unânime 

em responder 100 ml. 

Retomaram as medições das embalagens utilizando 

copos descartáveis de 200 ml e 100 ml (de 200 ml que foram 

cortados pelos estudantes). No Bloco de Notas foi montado 

um quadro com o desenho das embalagens, a medida da 

capacidade de cada um nas duas atividades.  

No decorrer da atividade observei que todos os grupos 

verificaram que em algumas embalagens, mesmo utilizando o 

copo de 100 ml, eles não obtinham a medida exata, ainda 

sobrava ou água no copo ou espaço na embalagem. 

CR, estudante do grupo 2, se manifestou perguntando 

se havia mais copos de 200 ml, pois eles tiveram outra ideia 

para cortar o copo que não era no meio e que assim teriam 

uma medida mais precisa. Perguntei qual era a sugestão e 

pedi que eles relatassem para todos os grupos.  

Interessante destacar que quando um estudante levanta 

uma nova conjectura a turma vai se acalmando para ouvir, 

concordar ou discordar. Esse processo não aconteceu de uma 

hora para outra, foi uma consciência e respeito em ouvir o 

colega que ao longo das tarefas foram se consolidando. 

O estudante P, que também era integrante do grupo 2 

prosseguiu com o raciocínio: Você já ensinou fração para 

nós, né prô?   Então você pode pegar o copo de 200ml e 
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dividir com uma caneta em quatro partes que dará 50 ml, e 

cortar as três partes de cima marcadas com a caneta e joga 

fora. Daí teremos um copo de 50ml, um copo de 100 ml e um 

copo de 200 ml. Acho que vai dar certo.  

Sugeri que eles fizessem o teste para validação da 

sugestão. Como todos concordaram, nos dirigimos a Mesa de 

Materiais e cortamos os copos conforme a estudante sugeriu e 

distribuímos nos grupos. Com o novo copo, para medição, os 

estudantes retomaram as medições e novos registros foram 

feitos no Bloco de Notas, que depois foram socializados com 

o grande grupo e registrados no quadro branco. O Quadro 3 

apresenta os registros de um grupo. 

 

Quadro 3 – Medições realizadas pelos estudantes do grupo 3 utilizando 

copos. 

Objetos e suas 

medidas 

Primeira 

medição 

(200 ml) 

Segunda 

medição 

(200 ml e 

100ml) 

Terceira 

medição 

(200 ml, 100ml e 

50 ml) 

 

1 litro 

5 copos 
5 copos de 

200 ml 
5 copos de 200 ml 
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Fonte: Acervo da pesquisa (2018) 

 

 

1litro e 500 ml 

7 copos e 

faltou mais 

um 

pouquinho 

5 copos de 

200 ml e 1 

copo de 100 

ml 

5 copos de 200 ml 

e 1 copo de 100 

ml 

 

750 ml 

3 copos e 

um pouco 

mais de 

líquido 

3 copos de 

200 ml e um 

copo de 100 

ml, mas faltou 

líquido 

3 copos de 200 

ml, um copo de 

100 ml e um 

copinho de 50 ml 

 

500 ml 

2 copos e 

mais um 

tanto. 

2 copos de 

200 ml e 1 

copo de 100 

ml. 

2 copos de 200 ml 

e 1 copo de 100 

ml. 

 

2 litros 

10 copos 
10 copos de 

200 ml 

10 copos de 200 

ml 

 

250 ml 

mais de um 

copo de 200 

ml 

Um copo de 

200 ml e 

faltou líquido 

Um copo de 200 

ml e um copo de 

50 ml 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkpIrnnOLjAhXXJ7kGHW6mAbcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fqualybrindes.com.br%2F%3Fattachment_id%3D42228&psig=AOvVaw2Jq4_6U2MQVhFZ7qFadw6F&ust=1564767871437904
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Observando o quadro verificamos que, apesar de 

utilizar medidas que possibilitariam encontrar as medidas 

corretas das embalagens (pelo menos na terceira medição) 

este grupo ainda cometeu alguns erros. Na embalagem de 1,5 

litros eles encontraram o valor aproximado de 7 copos de 200 

ml, que corresponde a 1,4 litro, porém com o auxílio dos 

copos menores as medidas foram muito longe da correta e 

eles nem notaram.  

Ao concluir esta atividade investigativa percebi que 

todos ficaram satisfeitos com os resultados pois acreditavam 

que haviam acertado as medidas das embalagens, uma vez 

que todos os grupos tiveram os mesmos resultados, em quase 

todas as medições, mesmo utilizando instrumentos não 

convencionais. Este trabalho reforçou o entendimento deles 

em relação sobre o que é medida principalmente medida de 

capacidade.  

Terminada a tarefa os estudantes sugeriram que 

colocássemos as embalagens em ordem crescente e 

decrescente em relação as suas capacidades e alguns 

estudantes foram escolhidos para realizar a atividade, sendo 

um de cada grupo, na mesa em frente ao quadro. Desta forma 

foi possível explorar também a noção de seriação. 

Registramos as descobertas no caderno, as abreviaturas 

e as embalagens por meio de desenho. Também fizemos um 
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pequeno parágrafo sobre os sólidos que algumas embalagens 

se assemelhavam, segundo os estudantes, e na conclusão da 

atividade relatamos nossas descobertas sobre medidas de 

capacidade. Durante a construção do texto coletivo os 

estudantes comentaram que com o copo de cafezinho 

poderiam ter substituído o de 50 ml, que foi improvisado a 

partir da fala de P. Para valorizar o raciocínio dos estudantes 

do grupo no qual P pertencia, reforcei que estávamos 

trabalhando com estimativa e com os diferentes materiais, 

mas que na aula seguinte seriam trazidos os instrumentos 

padrões para validarmos ou não a terceira estimativa. 

 

Considerações: 

Esta tarefa mostrou que os estudantes ao levantaram as 

conjecturas diante de um aparente problema, buscavam a 

solução através de conjecturas levantadas e discutidas no 

grupo, apresentando autonomia, criticidade e criatividade.  

Observei claramente, por meio destas tarefas, que essa 

metodologia, além de desenvolver a aprendizagem 

matemática, levava os estudantes a cada atividade executada, 

a se apresentarem mais espontâneos, mostrando o 

desenvolvimento da sua autonomia, criticidade, criatividade e 

o raciocínio lógico.  
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Mas um fato que me chamou atenção foi o 

questionamento em relação a embalagem conter no seu 

conteúdo líquido, mas na embalagem vir registrado em 

gramas. Para estudantes de 8 e 9 anos de idade foi uma 

percepção bem elaborada. 

A hipótese de substituir o  do copo de 200 ml por um 

copo de cafezinho me levou a perceber que eles estavam 

fazendo conexões entre o assunto estudado em sala com o 

mundo externo, algo que considerei também muito 

importante.



 

 

 

 

 

TAREFA 10: ICHI! TAMPINHAS DE DIFERENTES 

CORES, MAS NÃO COM A MESMA 

QUANTIDADE. QUE CONFUSÃO! 

 

Esta pesquisa contempla o tema frações em três tarefas 

diferentes, com materiais manipulativos, cenários de 

investigação, objetivos e propostas diferenciadas. As duas 

primeiras tarefas exploram o conceito por meio de atividades 

envolvendo quantidades contínuas e essa explora quantidade 

discreta. Alguns pesquisadores entendem que “ensinar” 

frações é difícil sendo este um conteúdo em que os estudantes 

apresentam maior dificuldade de entendimento. Nunes et al, 

(2005, p 153) ao abordarem razão e frações relatam que: 

“infelizmente, existem poucos estudos investigando a 

dificuldade relativa dessas duas formas de representação, 

embora essa questão seja de grande importância”. Silva 

(2007, p. 293-294) ao tratar essa temática, reporta-se da 

seguinte forma: 

 

Nota-se que as frações são, em geral, um dos 

conteúdos considerados mais difíceis na 

matemática. Particularmente, alguns fatores 

contribuíram para isso. O ensino de frações 

se dá por volta da quarta ou quinta série (no 

ensino fundamental de oito anos), período em 
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que as crianças saem da unidocência e têm 

uma disciplina exclusiva de matemática. O 

professor passa a ter que ensinar um conteúdo 

muito específico, ao mesmo tempo em que 

lhe é exigido o cumprimento de prazos 

determinados. Igualmente, os métodos de 

memorização, repetição de um algoritmo e de 
“técnicas” de resolução, encontram um 

obstáculo em um dos conteúdos que exige um 

maior grau de abstração. Essa peculiaridade 

no estudo das frações, em relação à abstração 

e à compreensão reveste-se de uma dimensão 

psicológica. 

 

 

O ensino de frações, segundo a BNCC (2017) tem 

início nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental por meio da 

exploração de seu conceito e, no terceiro ano, na Unidade 

Temática: Números, encontra-se o Objeto de Conhecimento: 

significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte 

e décima parte.  

Concordo com os autores citados, no que diz respeito à 

necessidade de uma ação do pensamento e de um grau de 

abstração para aprender frações. Neste sentido, entendo que 

os professores, além de usarem situações do dia a dia devem 

também usar situações que permitam estimular o estudante 

para o exercício da abstração na aprendizagem matemática, 

permitindo que ele generalize este conhecimento para outros 

contextos.   
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Nesta tarefa, o foco central foi investigar se os 

estudantes conseguiam reportar o conhecimento explorado 

anteriormente em outras atividades por meio de quantidades 

contínuas, explorando a noção de divisão/quociente, para 

atividades trabalhando com quantidades discretas, explorando 

a noção de razão.  

O ensino de frações é abordado em sala de aula a partir 

do 3º ano, quando se explora seu entendimento, e nos anos 

subsequentes, trata-se de aprofundá-lo teoricamente. Essa é a 

prática esperada, no que diz respeito a esse tema, visto que 

em um nível de ensino mais avançado, deixa-se de abordá-lo, 

supondo-se haver por parte do estudante, um entendimento 

desta questão. 

 

Desenvolvendo a tarefa. 

Iniciei a aula deste dia comentando que a tarefa seria 

desenvolvida no pátio externo da escola. Os estudantes com 

seus materiais logo se organizaram em fila para se dirigirem 

ao espaço indicado. No pátio pedimos que todos se sentassem 

em círculo, então apresentei uma caixa grande e perguntei o 

que a turma achava que havia dentro. Os estudantes 

responderam: brinquedos, jogos, lembrancinhas de 

aniversário, máscaras, pelúcias, entre outras coisas.  
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Na sequência passei por entre os estudantes 

chacoalhando a caixa (Figura 28). Vários estudantes 

levantaram os dedos para opinar e novamente surgiram 

objetos de pequeno porte: carrinhos, brinquedos, cordas, 

jogos, maquiagem... 

 

Figura 28 - Apresentação da Caixa Surpresa 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Após passar por todos os estudantes depositei a caixa 

no chão e sorteei um para abri-la. Todos começaram a bater 

palmas e falar: abre, abre, abre... Ao abrir a caixa grande AL 

(a estudante sorteada) olhou para a turma espantada, pois 

nada do que havia sido falado se encontrava ali dentro. Ao 

ser questionada sobre o que havia visto ela falou: Tem um 
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monte de outras caixas pequenas. Na sequência o estudante 

E, foi convidado a também verificar o que havia na caixa 

(Figura 29). 

 

Figura 29 - Observando dentro da Caixa Surpresa. 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Os estudantes me olharam e perguntaram o que fariam 

com as caixas pequenas, perguntei se eles conheciam o livro 

intitulado “O homem que amava caixas”, de Stephen Michael 

King e eles afirmaram que conheciam, pois a professora da 

biblioteca Kely havia contado esta história para eles.  
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A partir desta fala perguntei novamente o que havia 

ali e os estudantes responderam: Uma coleção. Diante desta 

resposta questionei se eles estavam curiosos para descobrirem 

as possibilidades de se trabalhar com essa coleção. Como a 

resposta foi afirmativa, organizei a turma em sete grupos 

heterogêneos de quatro estudantes e um representante de cada 

se dirigiu até a caixa grande e retirou uma pequena, sem abri-

la. 

O combinado foi de que as caixas pequenas somente 

seriam abertas a partir do meu comando. Ao ser dado o 

comando os estudantes abriram e começaram a rir e 

cochichar, pois elas não tinham nada daquilo que haviam 

suposto, elas continham tampinhas de garrafas pet. 

A partir do momento que as caixinhas menores foram 

abertas, os estudantes manusearam as tampinhas livremente 

por alguns minutos, até eu questionar sobre o que eles 

poderiam fazer com elas. Os estudantes responderam: contar, 

agrupar por cor, por marca, por tamanho, espessura, entre 

outros. Pedi para que os grupos contassem o número de 

tampinhas que tinham recebido. Todos se manifestarem 

oralmente e perceberam que haviam recebido a mesma 

quantidade de tampinhas: 24. 

Pedi que todos os grupos se dirigissem às mesas do 

pátio coberto com suas respectivas caixas e materiais para 
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darem início a atividade investigativa. Quando todos os 

grupos estavam acomodados lancei a questão inicial, que 

daria início a tarefa: De que forma podemos organizar as 

tampinhas? Os estudantes, falaram: Em cores! Pedimos que 

eles iniciassem a tarefa: Ótima sugestão! Então separem as 

tampinhas. 

Circulei pelas mesas e observei que cada grupo 

organizou as tampinhas por cor de uma forma diferente. Uns 

agruparam as tampinhas em montes, outros grupos colocaram 

as tampinhas uma ao lado da outra, outros as organizaram 

dentro da caixinha, estabelecendo uma linha imaginária entre 

as cores e houve também aqueles que fizeram uma única 

fileira sendo que as tampinhas de mesma cor estavam unidas, 

como apresentado na Figura 30. 
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Figura 30 - Agrupamento das Tampinhas realizado pelos 

grupos 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Terminada a separação das tampinhas por cor 

questionei os estudantes: Queremos saber quantos grupos de 

tampinhas vocês formaram e com quais cores! 

 

Grupo 1: Temos seis grupos de tampinhas nas cores verde, azul, 

branco, preto, amarelo e vermelho. 

Grupo 2: Separamos em quatro grupos de tampinhas nas cores 

brancas, azuis, pretas, laranjas. 

Grupo 3: Separamos em quatro grupos de tampinhas nas cores 

verde, preto, azul, vermelho.! 

Grupo 4: Separamos em três grupos de tampinhas nas cores azul, 

verde, vermelho. 



 

Produtos Educacional do PPGECIM/FURB 155 

 

Grupo 5: Separamos em três grupos de tampinhas nas cores 

brancas, amarelas e verdes. 

Grupo 6: Separamos em dois grupos de tampinhas nas cores verde 

e vermelho. 

Grupo 7: Separamos em seis grupos de tampinhas nas cores 

vermelho, preto, verde, amarelo, branco e azul. 

 

Depois dos representantes de todos os grupos 

responderem à pergunta continuei com os questionamentos: 

Muito bom! Agora me falem, quantas tampinhas de cada 

cor? Os grupos foram levantando as mãos e os representantes 

foram falando: 

 

Grupo 1: Em quatro cores. 

Grupo 2: Em seis tampinhas de cada cor. 

Grupo 3: Em seis também. 

Grupo 4: O nosso deu oito de cada cor. 

Grupo 5: Nosso deu oito tampinhas de cada cor. 

Grupo 6: Separamos em doze. 

Grupo 7: O nosso deu quatro de cada cor. 

 

Diante destas respostas segui com a tarefa, lançando 

uma outra pergunta onde os grupos tivessem que discutir 

entre si para chegar na resposta: Como podemos representar 

numericamente cada grupo de tampinhas em relação ao 

todo, que vocês receberam? Neste momento percebi que os 
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estudantes começaram a conversar, inclusive entre os grupos 

na busca de formas de registro. Após algum tempo e algumas 

discussões eles se dirigiram a mim, questionando-me. AB 

perguntou: Como assim? É para fazer o quê no Bloco de 

Notas? TS emendou: Nós também não sabemos o que é para 

fazer. O J disse que é para fazer um cálculo de divisão. Nós 

(os demais integrantes do grupo) achamos que não é isso, né 

prô?! 

Diante destas colocações, das inquietações e incertezas 

me posicionei, disse que o grupo não precisava nesse 

primeiro momento registrar nada no Bloco de Notas, só 

pensar e discutir que iriamos abordar oralmente. 

Caminhei entre os grupos para ouvir o que eles estavam 

discutindo e como elaboravam o pensamento diante desta 

situação nova e desafiante. Ouvindo cada grupo e falas 

isoladas, percebi que a turma não estava conseguindo fazer a 

relação.   

Apesar de as conjecturas por eles levantadas estarem 

longe das que eu esperava, para não os desmotivar comentei 

que tinha gostado do que tinha ouvido, achado interessante os 

seus pensamentos, e que agora queria que eles registrassem o 

pensamento e/ou a fala no Bloco de Notas, do jeito que eles 

falaram. Pensava em, a partir das respostas apresentadas por 

eles, levantar outros questionamentos para fazê-los entender 
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melhor o que pretendia. MG então falou: Eu acho que nós 

falamos uma coisa, mas no papel a gente não vai conseguir 

fazer. Na sequência retruquei: Sem problema, eu estou indo 

aí ver como posso ajudá-los. Neste momento outros grupos 

me pediram ajuda. Ao final todos fizeram seus registros e 

socializaram: 

 

Grupo 1: Nós dividimos 24 por 6, e deu quatro para cada cor.  

Grupo 2: Quando nós abrimos a caixinha havia 24 tampinhas, 

depois distribuímos seis para cada um.  

Grupo 3: 4/24  

Grupo 4: Nós multiplicamos três por oito e deu vinte e quatro. Era 

o número total de tampinhas.  

Grupo 5: 3/24  

Grupo 6: Ao todo se representa doze cores.  

Grupo 7: Numericamente vinte e quatro ao todo. 

 

A apresentação oral desta questão mostrou que os 

estudantes não entenderam o que estava sendo solicitado 

nesta tarefa, que era relacionar o número de tampinhas de 

cada cor com o total de tampinhas que eles possuíam, 

buscando trabalhar intuitivamente a ideia de razão. Os grupos 

que mais se aproximaram da resposta esperada foram os 

grupos 3 e 5 que procuraram representar a relação na forma 

de fração (relacionando com atividades que já haviam feito), 
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o erro que cometeram foi relacionar o número de cores, que 

eram os conjuntos (e não a quantidade de tampinhas de cada 

cor) com o total de tampinhas. Os grupos 1 e 2 apenas 

indicaram a quantidade de tampinhas de cada cor havia em 

suas caixas. O grupo 4 mostrou que verificou que existia 

relação entre o número de conjuntos, a quantidade de 

tampinhas em cada conjunto e o total de tampinhas. O grupo 

6 quis expor a quantidade de tampinhas de cada cor possuía, 

mesmo assim apresentou de forma errada uma vez que o 

representante do grupo disse que eles tinham doze cores e 

não duas cores com doze tampinhas cada. Por fim o grupo 7 

não conseguiu realizar nenhuma relação, apenas apresentando 

o total de tampinhas que possuíam. 

Em relação aos registros nos Blocos de Notas percebi 

que: o grupo 1 utilizou a representação numérica para realizar 

a operação de divisão no Bloco de Notas e depois registrou o 

resultado como sendo a resposta, os grupos 2, 4, 6 e 7 só 

registraram a fala, não utilizando a representação numérica e 

os grupos 3 e 5 não escreveram nada, apenas apresentaram 

um resultado numérico. 

Ao verificar que a maioria dos estudantes não havia 

compreendido o que solicitei procurei desafiar a turma de 

uma outra forma. Procurei refazer o questionamento de 

maneira que eles relacionassem o número de tampinhas de 
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cada cor com a quantidade de conjuntos obtidos: Como se 

representa a quantidade de tampinhas em cada grupo em 

relação a cor? Enquanto os estudantes discutiam, percorri os 

grupos e, apesar de verificar que a maioria não estava 

chegando na resposta esperada, após algum tempo decidi 

realizar a socialização das conclusões para que, no grande 

grupo pudéssemos discutir novamente este assunto. 

 

Grupo 1: , sendo o seis o número de grupos e o quatro das cores 

das tampinhas. 

Grupo 2: A relação da cor é três cores. 

Grupo 3: Se representa as doze cores. 

Grupo 4: Uma cor para cada um e seis tampinhas para cada um. 

Grupo 5: . 

Grupo 6: Olhando e somando as tampinhas e cores. 

Grupo 7: Quatro cores, sendo vinte e quatro ao todo. 

 

As respostas apresentadas pelos representantes dos 

grupos mostram que apenas os estudantes do grupo 1 

entenderam o que foi solicitado. Eles foram os únicos que 

relacionaram o número de tampinhas (que eles denominaram 

como grupos) com a quantidade de cores que tinham, 

relacionando-os por meio de uma razão. O grupo 5 também 

apresentou a mesma razão, porém não explicou o que os 
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números representavam e, ao analisar o material que eles 

possuíam verifiquei que ele não correspondia ao que eles 

haviam apresentado, desta forma acredito que eles tenham 

ouvido os integrantes do grupo 1 conversarem e apresentaram 

a mesma resposta. As respostas dos outros foram aleatórias. 

Quando há muitos grupos e a sala é pequena pode 

ocorrer de um dos grupos, para não ficar sem apresentar 

resposta replica a do grupo que está próximo achando que 

todas as respostas são iguais e que ninguém irá notar. É 

necessário que o professor esteja sempre atento para verificar 

estes pequenos detalhes que são muito importantes quando se 

analisa a aprendizagem dos estudantes. 

A partir desta socialização, discutimos no grande grupo 

o que estávamos estudando e relatei que esperava como 

resposta quando pedi a relação entre a quantidade de 

tampinhas de cada cor com o total de tampinhas ou a relação 

entre a quantidade de tampinhas de cada cor com o número 

de grupos formados (cores). Estas discussões foram 

realizadas utilizando o material e mostrando para eles estas 

relações em cada grupo. Por meio das discussões no grande 

grupo e das manipulações dos materiais em conjunto os 

estudantes conseguiram responder as questões levantadas, 

mostrando que estavam começando a compreender a relação 

matemática que estava sendo explorada. Devido à grande 
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dificuldade apresentada pelos estudantes achei por bem 

trabalharmos apenas esta noção e deixar a representação (na 

forma de razão) para uma outra aula. 

Após estas discussões foi realizada a construção do 

texto coletivo sendo que desta vez as perguntas iniciais foram 

escritas no quadro e os estudantes tinham que montar o texto 

respondendo-as a partir dos dados do seu grupo. Nas Figuras 

31 e 32 apresentamos o registro de dois grupos e a discussão 

das respostas dos estudantes. 
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Figura 31 - Registros dos Blocos de Notas do Grupo 6. 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 

 

Observa-se que este grupo entendeu a primeira 

pergunta que fiz e conseguiu relacionar a quantidade de 

tampinhas de cada cor com o total de tampinhas, apenas não 

escreveu a relação na forma de razão. O mesmo aconteceu 

com a relação entre a cor e o número de tampinhas. Em 

relação à última questão observei que depois de todas as 

atividades desenvolvidas os estudantes deste grupo 
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conseguiram chegar na representação, na forma de razão, 

para a relação entre a quantidade de tampinhas de cada cor e 

o número total de tampinhas. Esta conclusão foi alcançada 

apenas por este grupo e por mais um, os outros não tiveram o 

mesmo entendimento. 

 

Figura 32 - Registros dos Blocos de Notas do Grupo 2. 

 
Fonte: Acervo da Pesquisa (2018) 
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Analisando este Bloco de Notas observei que, quando 

perguntei: Como se representa numericamente cada grupo 

em relação ao todo?, este grupo pegou a quantidade total de 

tampinhas e dividiu pelo número de grupos formados, dando 

como resposta o número de total de tampinhas que cada 

grupo (cor) teve. Como este valor (a quantidade de cada cor) 

foi a resposta que muitos grupos apresentaram acredito que 

ao ouvirem a questão, entenderam que o “todo” se 

relacionava a quantidade total que cada cor tinha. Quando se 

solicitou que relacionassem a quantidade de tampinhas em 

cada grupo com a cor eles escreveram uma razão 

relacionando os dois valores. No final, quando solicitei que 

apresentassem a relação existente entre as tampinhas eles 

apresentaram corretamente apenas não conseguiram 

descrevê-la na forma de fração. Esta foi a dificuldade 

apresentada pela maioria dos grupos, a representação na 

forma de fração (razão). 

Ao concluírem as atividades propostas li novamente 

para os estudantes o livro “O Homem que Amava Caixas” e 

pedi que eles falassem o que eles amavam. As falas foram as 

mais diversificadas entre elas destaco as relevantes: estar com 

a família, brincar, passear, viajar, ir para o recreio, jogar 

“play”, ficar no celular, ver os amigos, ter aula em espaços 

diferentes, aprender a partir da metodologia, da disciplina 
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Matemática, de mudar de grupo e fazer novos amigos, da 

professora, ser respeitado pelos amigos, ir ao quadro, comer 

pizza e hamburguer, ia à praia e a piscina, entre outras 

respostas.  

 

Considerações: 

Ao contarem as tampinhas os estudantes perceberam 

que a quantidade em relação as cores variavam de grupo para 

grupo, porém nem um grupo realizou o registro em forma de 

número fracionário, limitaram-se em descrever a relação 

existente. 

Quando os estudantes apresentam diferentes 

conjecturas o trabalho de investigação torna-se rico, pois 

provoca uma discussão levando os estudantes analisarem 

todas as possibilidades. É possível verificar que eles discutem 

entre os grupos, buscando observar as estratégias 

desenvolvidas, desenvolvendo a criticidade e a cumplicidade. 

Durante a socialização observei que os estudantes não 

conseguiram relacionar ao conceito de fração explorado em 

atividades anteriores, em outros contextos. Este fato nos 

mostrou que era necessário continuar desenvolvendo tarefas 

envolvendo esta questão. 

Esta foi uma tarefa importante, pois com ela pude 

rever, repensar e reavaliar minhas estratégias, formulação da 
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questão inicial e direcionamento diante das conjecturas 

levantadas. Hoje tenho a certeza de que faria diferente, 

buscaria com o professor de Matemática dos Anos Finais do 

Ensino Fundamental explicações ou possibilidades que no 

decorrer da tarefa surgiram e eu não pude sanar por não ter 

conhecimento.  
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ÚLTIMAS PALAVRAS...  

 

 

 Utilizar a Investigação Matemática como perspectiva 

metodológica exigiu de mim uma mudança de atitude, pois minha 

postura atual precisou se diferenciar da minha prática docente 

anterior e, ao longo deste processo eu, enquanto professora, 

também realizei diversas aprendizagens. Aprofundei capacidades e 

competências e senti que com as leituras realizadas e práticas 

desenvolvidas em sala de aula, ocorreu um desenvolvimento 

profissional significativo em vários aspectos.   

Em primeiro lugar surgiu o entendimento “do professor 

como investigador” e, no que diz respeito à capacidade de reflexão 

sobre a prática, permitiu um repensar das minhas experiências 

profissionais anteriores possibilitando o desenvolvimento de novas 

competências ou conhecimentos importantes para minha prática 

pedagógica. Destaco a comunicação, especialmente no que se 

refere à produção de narrativas reflexivas, como nova capacidade; 

talvez destaque maior confiança em mim própria; maior 

consciência e segurança na afirmação daquilo que sei e daquilo 

que não sei e o reforço de uma ideia que já tinha, e é esta: “mesmo 

que seja difícil, eu sou capaz”.  
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Também aprendi a permitir que meus estudantes tivessem 

mais liberdade em se comunicar, criar, vivenciar, agir e conhecer 

outras metodologias e permitir que cada um deles a sua maneira 

mostrasse suas habilidades e fragilidades que para juntos 

construíssemos estratégias de superação delas.   
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