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Resumo: Este tem por objetivo refletir sobre a prática pedagógica realizada em uma escola da rede
pública no município de Rio Largo – Alagoas. Tendo como público alvo alunos do ensino
fundamental com a faixa etária de 10 a 13 anos, num quantitativo de 35 alunos numa turma de 5º
ano. Nessa perspectiva, produzimos um texto no formato de conto, intitulado “ O gato e o casarão”,
com a finalidade de evidenciar os conhecimentos matemáticos presentes no conto elaborado. A partir
disso a professora elaborou uma sequência didática com os conteúdos que foram evidenciados pelos
alunos. Percebemos que os alunos conseguiram evidenciar no texto os conteúdos matemáticos. Como
objetivos específicos destacamos: i- elaborar produtos educacionais; ii – identificar os
conhecimentos matemáticos no conto de assombração; iii- contextualizar os conhecimentos
matemáticos nas produções textuais.

Palavras-chaves: Conhecimentos matemáticos. Produtos educacionais. Conto de assombração.
Sequências didáticas.

Abstract: This aims to reflect on the pedagogical practice carried out in a public school in Rio Largo
- Alagoas. The target audience is elementary school students aged 10 to 13 years, in a total of 35
students in a 5th grade class. From this perspective, we produce a text in short story format, entitled
“The cat and the big house”, in order to highlight the mathematical knowledge present in the
elaborated short story. From this the teacher elaborated a didactic sequence with the contents that
were evidenced by the students. We noticed that the students were able to highlight in the text the
mathematical contents. As specific objectives we highlight: i- elaborate educational products; ii -
identify the mathematical knowledge in a tale; iii- contextualize mathematical knowledge in textual
productions.

Keywords: Mathematical knowledge. Educational products. Haunting Tale. Didactic sequences.
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(RE) SIGNIFICANDO O ENSINO DE MATEMÁTICA ATRAVÉS DE CONTOS DE
ASSOMBRAÇÃO COM A TURMA DO 5º ANO

(RE) MEANING MATH TEACHING THROUGH 5TH YEAR&39;S HAUNDING TALES

(RE) SIGNIFICATION DE L&39;ENSEIGNEMENT MATH À TRAVERS LES CONTES
HAUNDING DE LA 5E ANNÉE

Eixo 20: Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências Naturais

Resumo: Este tem por objetivo refletir sobre a prática pedagógica realizada em uma escola da rede
pública no município de Rio Largo – Alagoas. Tendo como público alvo alunos do ensino
fundamental com a faixa etária de 10 a 13 anos, num quantitativo de 35 alunos numa turma de 5º
ano. Nessa perspectiva, produzimos um texto no formato de conto, intitulado “O gato e o casarão”,
com a finalidade de evidenciar os conhecimentos matemáticos presentes no conto elaborado. A partir
disso a professora elaborou uma sequência didática com os conteúdos que foram evidenciados pelos
alunos. Percebemos que os alunos conseguiram evidenciar no texto os conteúdos matemáticos. Como
objetivos específicos destacamos: i- elaborar produtos educacionais; ii – identificar os
conhecimentos matemáticos no conto de assombração; iii- contextualizar os conhecimentos
matemáticos nas produções textuais.

Palavras-chaves: Conhecimentos matemáticos. Produtos educacionais. Conto de assombração.
Sequências didáticas.

Abstract: This aims to reflect on the pedagogical practice carried out in a public school in Rio Largo
- Alagoas. The target audience is elementary school students aged 10 to 13 years, in a total of 35
students in a 5th grade class. From this perspective, we produce a text in short story format, entitled
“The cat and the big house”, in order to highlight the mathematical knowledge present in the
elaborated short story. From this the teacher elaborated a didactic sequence with the contents that
were evidenced by the students. We noticed that the students were able to highlight in the text the
mathematical contents. As specific objectives we highlight: i- elaborate educational products; ii -
identify the mathematical knowledge in a tale; iii- contextualize mathematical knowledge in textual
productions.

Keywords: Mathematical knowledge. Educational products. Haunting Tale. Didactic sequences.

Résumé: Cela vise à réfléchir sur la pratique pédagogique réalisée dans une école publique à Rio
Largo - Alagoas. Le public cible est constitué d&39;élèves du primaire âgés de 10 à 13 ans, soit un
total de 35 élèves d&39;une classe de cinquième. Dans cette perspective, nous produisons un texte
au format histoire courte, intitulé «Le chat et la grande maison», afin de mettre en valeur les
connaissances mathématiques présentes dans le récit élaboré. À partir de là, l&39;enseignant a
élaboré une séquence didactique avec le contenu mis en évidence par les étudiants. Nous avons
constaté que les élèves ont pu mettre en évidence le contenu mathématique dans le texte. Comme
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objectifs spécifiques, nous soulignons: i- élaborer des produits éducatifs; ii - identifier la
connaissance mathématique dans un conte; iii- contextualiser les connaissances mathématiques dans
les productions textuelles.

Mots-clés: Connaissances mathématiques. Produits éducatifs. Conte hanté. Séquences didactiques

1. INTRODUÇÃO

O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos do Ensino Básica, seja por sua vasta
aplicação na sociedade nos dias atuais, seja pelas suas potencialidades na formação de indivíduos
críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. (BNCC)

A Matemática é a disciplina que desempenha papel de suma importância para a construção do
conhecimento humano. Conhecimento produzido historicamente pela humanidade para ajudá-la na
interpretação e consequente compreensão do mundo, das ações e das relações de produção. O termo
Matemática segundo (MACHADO, 1991, p. 7) é de origem grega e significa “o que se pode
aprender”, mathema quer dizer aprendizagem.

Nesse sentido, o ensino de Matemática está presente desde o início da escolaridade e por todo o
ensino básico. Quando se observa, porém, os resultados das avaliações externas, sejam elas de
pequenas e grandes escalas, e o interesse que os alunos têm nessa disciplina, é surpreendente o
quadro diverso e, muitas vezes, assustador que se apresenta.

Ao projetar um olhar para dentro da escola, percebe-se que a Matemática é considerada uma
disciplina complicada para os alunos e professores. Nesta busca constante de melhorias para o ensino
e aprendizagem em matemática enaltecendo o processo pedagógico e articulando os conteúdos a
disciplina tem como um dos desafios à abordagem dos conteúdos a partir de suas unidades temáticas.

Atualmente é aceite que ser matematicamente competente corresponde à conjuntura de
conhecimentos, atitudes, habilidades e competências. Neste enviés, o novo programa de Matemática
do Ensino Básico estabelece como finalidade a promoção "da aquisição de informação,
conhecimento e experiência em Matemática e o desenvolvimento da capacidade da sua integração e
mobilização em contextos diversificados" (Departamento do Ensino Básico [DEB], 2007).

Como tal, a competência Matemática só se desenvolve se o aluno for sujeito a uma experiência
Matemática rica e diferenciada, em que lhe seja possível refletir através da realização de tarefas tais
como resolução de problemas, atividades investigativas, realização de projetos e jogos (DEB, 2001).

Pretende-se, assim, ensinar os alunos a serem capazes de resolver situações problemáticas e
refletirem de modo a aplicarem os conhecimentos matemáticos num amplo conjunto de situações.

Defrontamos com diversos desafios no que concerne ao ensino de Matemática nos Anos Iniciais, em
que deparamo-nos em situações de que professores não dominam um determinado conhecimento e
alunos que não compreendem o que é discutido em sala de aula.

Uma das formas de promover diferentes experiências de aprendizagem enriquecedoras é através do
uso de materiais didáticos, os quais assumem um papel ainda mais determinante por força da
característica abstrata da Matemática. Apesar da utilização do material não determinar por si só a
aprendizagem, é importante proporcionar diversas oportunidades de contato com materiais para
despertar interesse e envolver o aluno em situações de aprendizagem Matemática, já que os materiais
podem constituir um suporte físico através do qual os alunos irão explorar, experimentar, manipular
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e desenvolver a aprendizagem.

Devido a esses fatores percebemos os desafios a serem enfrentados pela área do conhecimento
matemático pelas ambas partes professores e alunos. Por esta razão este artigo vem refletir a prática
pedagógica realizada em uma escola da rede pública no município de Rio Largo – Alagoas, numa
turma do 5º ano do ensino fundamental.

Diante do exposto fizemos uso do conto de assombração produzido pela professora servindo como
base para construção de uma sequência de atividades que foram abordados alguns eixos temáticos
segundo a BNCC. Essa proposta foi inicialmente fundamentada na alfabetização e letramento
matemático tendo o conto de assombração para consolidar os conhecimentos matemáticos.

1. ALFABETIZAÇÃO X LETRAMENTO MATEMÁTICO ATRAVÉS DE CONTOS

Entender que o processo de alfabetização também diz respeito a outras áreas do conhecimento
principalmente na matemática, onde o sujeito faz uma leitura das situações problemas elencados para
se obter resultados de uma forma que seja compreendido por aquele que realiza.

De acordo com Tfouni (2004, p.14)

Existem duas formas segundo as quais comumente se estende a alfabetização:
ou como um processo de aquisição individual de habilidades requeridas para
a leitura e escrita, ou como um processo de representação de objetos diversos,
de naturezas diferentes.

A Matemática aparece com uma forte presença em todos às áreas de conhecimento e em todas
atividades do mundo moderno. Certamente nos anos posteriores a matemática estará mais
intensificada nas ações da humanidade. Estarão mais sofisticadas e aprimoradas e ingressas nos
campos mais simples aos complexos. É um conhecimento dinâmico que envolve o saber e fazer do
futuro e cabe-nos a proporcionar aos alunos experiências que venham fortalecer tal conhecimento.

Como diz Ubiratan D’ Ambrosio (2011, p.46),

Como educadores matemáticos, temos que estar em sintonia com a grande
missão de educador. Está pelo menos equivocado o educador matemático que
não percebe que há muito mais na missão de educador do que ensinar a fazer
continhas ou a resolver equações e problemas absolutamente artificiais,
mesmo que, muitas vezes, tenha a aparência de estar se referindo a fatos
reais.

Não digo apenas ao professor formado em Matemática, mas sim ao professor que ensina matemática
na Educação Básica do Ensino Fundamental, a qual corresponde aos anos iniciais, pelo fato que esse
ensino básico deverá garantir aos alunos a consolidação dos conhecimentos matemáticos
comtemplando as unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Probabilidade e estatística,
Grandezas e Medidas exigidos no currículo no ciclo inicial do ensino fundamental.

Paulo Freire, nesse sentido, nos faz compreender no que concerne no nosso exercício. Tomamos suas
palavras sobre alfabetização mesmo sendo com crianças que já trazem um conhecimento de mundo
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que corresponde a sua idade, história de família e outros fatores particulares, reconheço o mesmo
sentido e o mesmo necessário diálogo próprios da realização de leituras e escritas quando mediadas
por mim ou pelos próprios alunos (as) dando um significado a sua leitura e escrita.

Segundo Freire, 1977, p.79.

Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de adultos
demanda, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico diálogo.
Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer (educador-educando;
educando-educador) se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido.
Nesta perspectiva, portanto, os alfabetizandos assumem, desde o começo da
ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a ler e a escrever já não é, pois,
memorizar sílabas, palavras ou frases, mas refletir sobre o próprio processo
de ler e escrever e sobre o profundo significado da linguagem.

Emília Ferrero afirma que esse objeto (a escrita) não deve ser tomado como “ código de transcrição
gráfica das unidades sonoras” (1987, p.12), mas sim, como um sistema de representação que evolui
historicamente.

É importante saber que o processo de alfabetização e letramento perpassem todas as áreas de
conhecimento. Os estudos sobre letramento iniciaram-se na segunda metade dos anos 1980. Para
Soares, o surgimento de novos fatos e de novas ideias exige o uso de novas terminologias. O termo
letramento “é sem dúvida, a versão para o português da palavra da língua inglesa literacy”
(SOARES, 2003, p.17).

Rojo (2009, p. 10) propõe a ideia de letramento como sendo “um conjunto muito diversificado de
práticas sociais situadas que envolvem sistemas de signos, como a escrita ou outras modalidades de
linguagem para gerar sentidos”. O exercício do letramento está relacionado ao ato de compreender os
códigos, não de uma forma isolada, mas que fazem parte de um processo de atividades com
significados para as ações que são realizadas pelo sujeito.

De acordo com Tfouni (2004, p.32), “Enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por
um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio - históricos da
aquisição de um sistema escrito por uma sociedade”.

Compreendemos que tanto a alfabetização e o letramento são de suma importância para que o
indivíduo evolua na apropriação da leitura e escrita na questão da linguagem matemática já que esse
é foco para esse estudo, buscar nos teóricos a compreensão de como acontece esse procedimento de
aquisição dos códigos e sua codificação de uma forma a identificar como o indivíduo realiza a leitura
de mundo.

1. GÊNERO TEXTUAL CONTO DE ASSOMBRAÇÃO PARA O ENSINO DE
MATEMÁTICA

O ensino de Matemática, não está pautado somente nas aulas expositivas dialogadas
tradicionalmente utilizada no espaço escolar. Vejamos que, o conhecimento matemático sustenta
nossas atividades diariamente, visto que em diversas atividades do nosso dia a dia utilizamos o
raciocínio lógico e outros conhecimentos dessa ciência para resolver questões pertinentes ao nosso
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desenvolvimento na sociedade. Diante disso, elaboramos uma sequência didática tendo como foco o
desenvolvimento de um conto e sua contribuição para a alfabetização Matemática. Assim,
construímos um conto de assombração no qual apresentávamos as histórias rodeadas de mistério e de
temor aos desconhecidos, ampliando a significação da leitura para as crianças que desenvolviam um
interesse singular pela história, se tornando atrativo e motivador da imaginação, pois o conto tinha
personagens como seres extraordinários que habitam o mundo impreciso daquilo que não está aqui.

O tipo de conto de assombração apresenta as seguintes características: Narrativa curta; Reduzido
número de personagens; Concentração do tempo e do espaço; Ação simples e linear; Diálogos;
Complicações / conflitos; Solução / resolução; Elemento misterioso / assustador; Moral. Nesse
sentido, a presente pesquisa busca refletir a prática pedagógica fazendo-se uso do produto
educacional o conto de assombração, além disso, elaboramos uma sequência didática no qual
buscamos ampliar o olhar das crianças em relação ao conhecimento matemático no sentido de que
pudessem ao lê o conto elencar saberes matemáticos que já possuíam anteriormente, ou seja, por
meio da contação as crianças teriam contato com o saber matemático e conseguir estabelecer
ligações entre a narrativa e o papel da Matemática na sociedade.

É importante salientar que a função social do conto, em geral, é preencher os momentos de lazer,
propor aos ouvintes modelos de comportamento, transmitir os valores e concepções do mundo
próprios de determinada sociedade.

Mas apenas apresentar modelos pode não bastar para a captura de suas características pelos alunos.
Assim, levá-los a identificar as características desse gênero textual de forma explícita é, no nosso
entender, uma forma mais eficaz de auxiliá-los no desenvolvimento de sua escritura, conseguindo,
assim, atingir os propósitos sociais desse gênero textual e as minuanças no âmbito matemático.

Partindo dessa concepção de aprendizagem, por meio do gênero textual conto de assombração aponta
Felipe Furtado (1980, p.15)

Com efeito, a caracterização de um gênero não se poderá limitar à descrição
de um ou vários traços por ele revelados como se de elementos estáticos se
tratasse, pois esses traços não só são suscetíveis de assumir formas de
realização textual bastante variáveis (porque dependentes dos diversos
enquadramentos em que se integram) mas ainda mantêm entre si uma
complexa teia de relações que a mera enumeração de aspectos superficiais
não consegue traduzir de forma satisfatória.

Fazendo uso de um conto para evidenciar os conhecimentos matemáticos criamos diversos
segmentos de como a Matemática está inserida em diversos segmentos da vida cotidiana dos alunos,
de modo que, por meio do conto as crianças possam evidenciar a aplicabilidade desse saber nas
atividades diárias, além do contexto influenciado por mistério que traz um interesse maior por parte
das crianças em relação a temática e as evidencias matemáticas presente no conto. Ressaltamos que
os conhecimentos matemáticos estão no conto de maneira explícitas e também implícita, exigindo do
leitor um olhar atento e investigativo em torno da produção.

1. PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA

Para Zabala (1998), todos os meios que auxiliam os professores a responder aos problemas concretos
que surgem em qualquer momento da explanação, execução ou avaliação das aprendizagens são
materiais curriculares. Isto é, são "meios que ajudam a responder aos problemas concretos que as
diferentes fases do processo de planeamento, execução e avaliação lhes apresentam" (p. 168). Por
isso, a sua função ou intenção centra-se em finalidades como "orientar, guiar, exemplificar, ilustrar,

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/re_significando_o_ensino_de_matematica_atraves_de_contos_de_ass.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-18,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



propor.

O professor desempenha um papel de extrema importância no que diz respeito à utilização dos
materiais didáticos na sala de aula, na medida em que será ele o responsável pela determinação do
momento e da razão do uso de um determinado material.

Serrazina (1990), destacando que qualquer material deve ser usado de forma cuidadosa, afirma que o
mais importante não é o material em si, mas a experiência significativa que esse deve proporcionar
ao aluno, uma vez que a utilização dos materiais, por si só, não é sinônimo ou garantia de uma
aprendizagem significativa, destacando assim o papel importante do professor na explanação relativa
aos materiais didáticos na aula.

De acordo com Gellert (2004), a aprendizagem da Matemática poderia ser mais valiosa se os
professores usassem materiais didáticos mais inovadores. Todavia, tal implicará uma alteração da sua
prática letiva diária, sendo, de acordo com o mesmo autor, a tensão entre a inovação dos materiais e a
forma como é usada que mantém alguns professores céticos quanto à sua utilização.

Neste sentido, Shutz, citado em Gellert (2004), afirma que os professores tentam que o material
didático se adapte às suas rotinas letivas e, neste sentido, tendem a ignorar os novos materiais de
modo a não contrariarem os seus estilos e manterem a sua zona de conforto, o que acarreta na
promoção de somente aulas dialogadas e expositivas como ênfase na resolução de questões para a
memorização dos procedimentos acarretando em absorção de um conhecimento superficial sem
significado, tendo como objetivo somente passar nas avaliações promovidas pela instituição.

Para Moyer (2001), os professores têm um papel determinante na criação de ambientes matemáticos,
visto que por meio da didática aplicada no espaço escolar os alunos desenvolvem aspectos
relacionados ao desenvolvimento do raciocínio lógico matemático acarretando em uma
aprendizagem significativa devido a aplicação e tratamento em torno do conhecimento realizado pelo
docente. Vale ressaltar que, o conhecimento matemático se torna significativo quando o docente
consegue relacionar esse saber com o cotidiano vivenciado pelos alunos, de forma, a impulsionar o
desenvolvimento lógico matemático criando uma interação com aspectos da sua vivência.

Por isso afirmamos que, o professor deverá criar esse ambiente matemático, que seus produtos
educacionais deverão estar conciso a realidade do meio em que eles estão inseridos adequando as
orientações prescritas na Base nacional.

1. RESULTADOS

Para o desenvolvimento da sequência didática a priori fizemos uma sondagem sobre os conteúdos
matemáticos no qual as crianças dominavam, após, por meio da leitura do conto constatamos como
as crianças identificavam o saber na leitura do texto.

As etapas que foram executadas durante as aulas de matemática, espera-se que o aluno tenha
aprendido através da leitura do conto de assombração intitulado “ O gato e casarão”, tendo como
autora: Márcia Portela e nas realizações das atividades.

As atividades de propostas exigiam do aluno uma leitura e interpretação do conto, a qual as soluções
de apresentavam de forma implícita e explícita, que por sua vez são aquelas que são conduzidas
através da leitura e da reflexão sobre as características do conto de assombração, que são apontadas,
identificadas e discutidas.

1. CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS EVIDENCIADOS NO CONTO DE
ASSOMBRAÇÃO “O GATO E CASARÃO”.
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Para a realização da sequência a professora produziu um conto de assombração intitulado “ O gato e
o casarão” que serviu como base para a elaboração de uma sequência de atividades com enfoque no
ensino e aprendizagem de Matemática.

Foi realizado uma leitura em voz alta do conto e ficou disponibilizado no seguinte link:
https://www.youtube.com/watch?v=PhiY7ImtqJM&feature=youtu.be, para auxiliar nas resoluções
das atividades em que foram abordados os conhecimentos matemáticos correspondente ao ano de
ensino, que no caso se trata de uma turma do quinto ano do Ensino Fundamental.

Segue o conto produzido pela professora, (2018)

O gato e o casarão

Em um casarão abandonado vivia um gato e seu nome era Gatêncio, mas ele não estava gostando da
tranquilidade daquele lugar. Foi quando teve a ideia de fazer uma festa e convidar seus amigos.
Chamou o professor Coruja para ajudá-lo a confeccionar os convites. Durou aproximadamente vinte
minutos para a chegada do professor ao casarão.

O prof. Coruja diante do gato falou:

- Você me chamou?

O gato animado, respondeu:

- Sim, você pode me ajudar? Irei fazer uma festa!

O prof. Coruja, respondeu e perguntou:

- Claro que sim! Qual o motivo da festa?

O gato, replicou:

- Nada em especial.

Na verdade, o gato estava preparando o seu aniversário, mas não queria revelar para não
comprometer seus amigos de trazerem presentes. Muitos deles estavam sem dinheiro.

O que ele realmente queria era a alegria de seus amigos, já que faz um bom tempo que não se
encontravam. Era exatamente dez anos, desde que ele veio morar no povoado chamado Animalândia.

Neste momento o gato pegou algumas folhas de papéis e entregou ao professor Coruja, e começou a
escrever as informações da festa como horário, local e a data.

O prof. Coruja perguntou:

- Quando é o dia da festa?

O gato respondeu:

- Trinta de setembro.

O professor fez outra pergunta:
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-Qual é o horário?

O gato pensou e respondeu:

- Às vinte horas.

O prof. Coruja fez a última pergunta para colocar no convite:

- Onde será a festa?

E Gatêncio falou:

- No casarão!

Feito isso, só faltava colocar os destinatários dos convites. O professor perguntou:

- Quem serão os convidados?

Gatêncio foi dizendo um por vez os nomes dos convidados para que o professor anotasse no convite.

E iniciou com os cinco primeiros:

-O primeiro convite para o casal de girafas, o segundo para o cachorro peludo, o terceiro para o casal
de ratos e seus três filhotes, o quarto para o galo e a galinha e o quinto vai para a família dos seis
morcegos.

O gato parou um pouco e continuou...

-O sexto para a gata Magali, o sétimo para a raposa, o oitavo para o casal de porcos, o nono para o
trio de macacos e para finalizar o décimo para o leão.

Assustado, o prof. Coruja falou:

-Como assim, o leão!

O Gato respondeu com muita segurança:

- Sim, todos são meus amigos, ele é um bom e velho amigo!

Professor coruja falou sobre a decisão de Gatêncio:

- Já que você o diz que é confiável, tudo certo!

Mas surgiu um problema, e Gatêncio exclamou:

- Agora tem um problema, conseguiremos entregar há tempo, se hoje é dois de setembro. Eles
pensaram, pensaram... como iriam fazer a entrega. E uma aranha que por ali estava falou:

- Chamem a cegonha, ela já está acostumada, em um dia ela entregará todos os convites.

O gato pediu para a aranha chamar a cegonha e assim a fé. Usando quinhentos e vinte metros de sua
teia para chegar até a cegonha, e retornou em suas asas sobrevoando pela floresta. Chegando ao
casarão o gato a recebeu e disse o motivo dela está ali:

- Seja bem vinda, preciso de um favor seu!
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A cegonha falou:

- Pode falar!

O gato disse:

- Você pode entregar uns convites o mais rápido possível?

A cegonha respondeu:

- É só dizer para quem é, que hoje mesmo estarão todas entregues.

O professor coruja falou:

- São dez convites que totalizam vinte dois convidados.

E o gato completou:

- Sim acrescentando você, a cegonha e aranha Teianilda, são meus convidados especiais!

Quando terminaram de preparar os convites o professor retornou para sua casa na árvore, a aranha
para sua teia e a cegonha saiu para as entregas. Gatêncio ficou sozinho, e refletindo sobre a festa,
surgiu um questionamento.

- Porque meus amigos nunca mim visitaram? Quando não tinha casa sempre nos encontrávamos na
floresta para brincar e conversar, mas no casarão que estou nunca apareceram. Por que será?

Ele chama a amiga aranha para saber o motivo, pedindo para investigar qual a razão de seus amigos
nunca lhe visitar. Durante dois dias a Teianilda saiu pela redondeza e descobriu alguns fatos
interessantes sobre a dúvida de Gatêncio, antes disso os convites já tinham sido entregues.

Quando ela está descansando embaixo de uma árvore não percebeu que estavam uns animais
reunidos conversando sobre a festa de Gatêncio, ela ouviu a conversa dos que receberam os convites,
comentando se iam ou não. Mas a fala foi uma só que não iriam, pois, a casa é mal-assombrada
quando o ponteiro do relógio está no horário das dez horas da noite, os antigos moradores que já
residiram no casarão, pegam os animais visitantes e os transformam em estátuas. Terminando a
conversa a Teianilda vai em direção ao casarão e relatando para Gatêncio o que tinha ouvido. E
aranha ainda acrescentou o que eles tinham falado:

- E não sabe porque Gatêncio foi morar lá! Um de seus amigos falou:

O gato relatou para a Teianilda:

- Foram os antigos moradores que me adotaram, e quando morreram criei algumas estratégias para
afastar os invasores e os que queriam destruir o casarão, se não voltaria para as ruas.

Aranha falou para o gato:

-Temos que fazer alguma coisa seus amigos estão com medo, eles não virão?

O gato respondeu para a aranha:

-Já sei vou pedir ao professor para convocarem todos para uma reunião na floresta.

Faltando apenas três dias para festa, todos atenderam ao chamado de Gatêncio, mas por que era na
floresta. Assim aconteceu e lá estavam eles juntos novamente.
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Gatêncio é o primeiro a falar na reunião:

- Olá amigos, quanto tempo que não nos reunimos. Acredito que todos receberam o meu convite para
a minha festa?

O leão respondeu:

-Sim meu amigo, desde que você foi morar no casarão.

Gatêncio indagou:

- Então por que nunca foram até lá fazer uma visita?

O leão com muito cautela respondeu:

- Ficamos sabendo que lá é mal-assombrado e que os que lá viveram desde o século XVIII, descem
pelas escadas, as velas se apagam e muita coisa estranha acontece.

Gatêncio ficando com um aspecto de quem queria ri, mas ele se conteve para não constranger seus
amigos. Explicou que quem faz todas aquelas peripérsias é ele, e acrescentou que é para outros não
destruírem o casarão, pois foi lá que encontrou abrigo e segurança.

O leão, retrucou:

- Então toda aquela conversa de mal-assombrada é mentira, e que todo esse tempo não fomos lhe
visitar por isso, nos perdoe por não ti procurar e saber como estava.

O gato compadecido, disse:

- Eu é que peço desculpas de não ter procurado antes, e chama-los. Já que passei dez anos de minha
vida preambulando pela a floresta.

Para reparar o mal-entendido conto com todos vocês na festa que será no casarão, e irão ver que não
tem nenhum fantasma.

O leão, refutou:

-Tudo bem, estaremos lá!

- Mas me fale, o que você está comemorando?

O gato, respondeu:

-Nossas amizades!

Eles responderam:

- Tudo certo!

Todos partiram para as suas casas. O leão esperto e curioso perguntou para aranha se ela sabia o
porquê da festa. A aranha lembrou que é data de aniversário de Gatêncio.

A aranha Teianilda, explicou:

- Sim, lembrei! É o aniversário dele, cheguei a ver umas fotografias dele guardada numa caixa
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cilíndrica, que ele as guarda no baú, em um local secreto no casarão.

E logo a notícia se espalhou pelo povoado, e não somente foram os que receberam os convites, mais
sim todos que ali habitavam, levando consigo presentes e mais comidas para partilharem com todos.

E chegou o momento tão esperado a festa de aniversário, foi uma grande surpresa quando todos
chegaram no casarão ao mesmo tempo, mas Gatêncio receberam os convidados com muita alegria.
Enquanto todos estavam conversando e se divertindo com toda aquela música, luzes coloridas no
salão um vai e vem de animais só recordando os bons tempos de festa e alegria entre eles.

Quando de repente as luzes se apagam, um som estranho ecoa pelo ar e um vento impetuoso que
pairavam entre os convidados que de pêlos arrepiados e olhos que ofuscavam sob a penumbra.
Coincidentemente era noite de lua cheia e o ponteiro do relógio marcava exatamente dez da noite. De
lá se ouviam os uivos, gemidos, portas e janelas batendo um barulho estarrecedor. Era o que o leão
mais temia, todos os animais tomados pelo medo queriam saber o que tinha acontecido.

O leão assustado perguntou ao Gatêncio:

- O que está acontecendo meu amigo, você não disse que o casarão não era mal assombrado.

O gato deu um salto para trás, pois ele estava pasmo com o que tinha acontecido e falou:

- Calma! Não se apavorem vou verificar o que aconteceu!

Neste exato momento Gatêncio com sua amiga aranha e o prof. Coruja saem do salão procurando
desvendar o que tinha ocorrido.

Passaram-se aproximadamente quinze minutos, quando eles retornaram com a explicação daqueles
acontecimentos.

O professor explicou para os convidados:

- Descobrimos! Um galho de uma árvore que tinha caído sobre os fios, por causa de uma ventania
muito forte que abriu as portas e as janelas. Os ruídos era o vento dando a impressão de ser gemidos
e lamúrias.

O gato pediu desculpas pelo susto e disse que a casa não é mal assombrada e mostrou alguns galhos
para que todos pudessem ver a causa daquele transtorno.

Depois que a energia foi restabelecida todos retornam ao salão, embora tenebrosos pelo o que tinha
acontecido.

A festa durou quarenta e oito horas, pois foi um momento muito especial, onde todos puderam
conversar e relembrar os bons tempos. E com isso refletiram o quanto é bom estarmos juntos,
vivenciando a alegria de puder aproveitar os momentos especiais.

Com base no conto produzido pela professora, foi extraído os seguintes conhecimentos matemáticos
para serem trabalhados nas atividades propostas:

• Estatística: Para esta atividade foi feito uma pesquisa de animais preferidos registrando em
uma tabela, e depois foi construído um gráfico de barras verticais em que consistiu na colagem
do desenho do animal escolhido e organizando-os nos eixos do gráfico (abcissas e ordenadas),
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fixando no papel 40kg.

• Situação problemas no campo multiplicativo: Foi entregue alguns problemas em que os
personagens do conto foram elementos essenciais para o desenvolvimento das operações.
Percebemos que alguns conseguiram realizar as operações através de desenhos e outros de
forma logarítmica.

A. A aranha Teianilda usou 150m de teia para chegar até a cegonha. Se ela tivesse voltado usando
suas teias. Qual seria o total do comprimento da teia usada? Supondo que ela não viria na
mesma teia.

A. Gatêncio fez 25 brigadeiros e distribuiu igualmente entre 5 amigos. Qual a quantidade de
brigadeiros que cada um ganhou?

A. O sr. Coruja organizou uma brincadeira envolvendo 30 animais e pediu que formassem 6
equipes. Lembrando que às equipes deverá conter o mesmo número de participantes. Cada
equipe teve quantos participantes?

A. O leão levou 20 flores para ornamentação da festa e 5 jarros. O gato separou as flores em
quantidades iguais para cada jarro. Quantas flores ficaram em cada jarro?

• Formas geométricas – Tangram: Essa atividade demonstrou um envolvimento dos alunos e foi
uma maneira de avaliar sobre os conhecimentos que os alunos tinham sobre as características
das formas geométricas. Nesta aula os alunos confeccionaram o quebra cabeça conhecido
como tangram, onde consistiu na formação de formas geométricas, números e animais.

• Números ordinais: Essa questão teve como objetivo ordenar de forma decrescente os números
ordinais. Segue a atividade abaixo:

1. Coloque em ordem decrescente os números ordinais descritos abaixo.

5º, 30º , 3º, 41º, 10º, 7º , 2º, 47º, 38º

• Função dos números no contexto social: Na questão que abordou tal conhecimento foi
colocado um convite para que eles destacassem a função de cada número disposto no convite
de acordo com as informações do conto.

1. Destaque no convite os elementos importantes que o compõem, e marque no quadro ao lado a
sua correspondência no conhecimento matemático.

Dados do convite: 24 de março; 19 horas; Rua são Paulo, 20.

• Medidas de tempo: Essa questão continha um modelo de um calendário com os números
inseridos só que um deles eram intrusos e completar os que faltaram da sequência numérica.

Vejamos que podemos compreender que as crianças conseguiram desenvolver um olhar para o
conhecimento matemático apresentado no conto, tanto de forma explicita com de forma implícita.
Esse olhar evidencia a importância de trabalhar diversas estratégias de ensino e aprendizagem para a
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compreensão da Matemática, além disso, a leitura conseguiu concentrar as crianças por meio da
temática de mistério e terror, envolvendo os alunos em um ambiente dinâmico de apropriação do
saber.

Como afirma, Diniz e Smole (2001,p.107),

A partir da exploração desses problemas, o professor pode iniciar um
trabalho que leve os alunos a confrontarem opiniões e refletirem sobre a
finalidade, a adequação e a utilização dos dados apresentados no texto,
interpretando e analisando o problema com mais atenção.

Percebemos também que, ao serem tirados das formas tradicionais na qual estão condicionados para
aprender Matemática as crianças conseguem estabelecer diversas conexões associando e
conseguindo enxergar que a Matemática está presente em vários segmentos da nossa vida. Assim,
fica evidenciado o papel fundamental do professor no desenvolvimento da aprendizagem
significativa com os alunos, ou seja, dependendo da posição na qual o docente toma isso direcionará
as estratégias de aprendizagem desenvolvida, pois ao trabalhar diversas metodologias os alunos
conseguem compreender que aprender Matemática vai além de decorar fórmulas e resolver
problemas sem contextualização somente para aplicar aquela fórmula memorizada. Diante disso, o
professor deve explorar a aplicabilidade da Matemática no cotidiano facilitando a compreensão e
desmistificação em relação abstração apresentada nas fórmulas.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se faz necessário refletirmos quanto ao ato de ensinar e aprender Matemática. À medida que surgem
dificuldades no ensino e na aprendizagem de conteúdos matemáticos, manifesta-se também a
necessidade de propostas pedagógicas e recursos didáticos que auxiliem tanto os professores em sua
prática docente quanto os alunos na construção de conhecimentos matemáticos. As sequências
didáticas são recursos facilitadores da aprendizagem.

Diante disso, a atividade desenvolvida por meio deste material desenvolve nos alunos a compreensão
dos conhecimentos evidenciados no conto estudado. Assim, a partir da leitura do conto a qual foi
produzido pela professora, passamos a perceber que a utilização de atividades contextualizadas ao
conto, pode ser de grande utilidade para o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando aos
professores um trabalho contextualizado facilitando a aprendizagem.

No entanto, é de suma importância que a aplicação das atividades seja feita de forma planejada, pois
caso contrário as atividades propostas perdem toda a sua potencialidade. Portanto, é necessário que o
professor que ensina matemática sejam preparados e busquem se especializar para poderem
conseguir trabalhar com este tipo de atividades que são alternativas de forma a contribuir para o
processo de ensino-aprendizagem.

Dentre os pontos destacados nas considerações finais consta que a produção de uma sequência de
atividades alicerçada em um conto é um desafio para o professor que almeja ter seu produto
educacional de acordo com as necessidades dos seus alunos. Lembrando que contemple o currículo
estabelecido pelo sistema educacional.

Também percebemos a busca de superação que houve, na confecção do produto educacional tendo
como autor o professor, e os alunos por sua vez contribuíram para as realizações das atividades
propostas que durante o processo foram destacados pontos a serem melhorados.

Essa foi uma das grandes conquistas desta pesquisa: A elaboração do produto educacional,
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identificação dos conhecimentos matemáticos em um conto e contextualização dos conhecimentos
matemáticos em um conto.

Concluímos que durante a prática docente foi possível realizar atividades fazendo uso do texto com
gênero conto de assombração, que serviram de subsídios para elaboração de atividades sequenciadas,
em que foram explorados conhecimentos matemáticos de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular.
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