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RESUMO: Neste trabalho é apresentado o resultado de uma pesquisa que procurou caracterizar o processo de
elaboração e aplicação de atividades didáticas em aulas de Matemática em uma turma da 1ª série do Ensino Médio,
de um Colégio estadual, situado em Aracaju - Sergipe. O entendimento de jogos foi definido a partir de autores como
Agranionih e Smaniotto (2002) e Souza (2015) e para recursos didáticos foi adotado o entendimento de Lorenzato
(2006). Durante o ano letivo de 2016, foi aplicado um total de nove atividades didáticas, sendo quatro jogos e cinco
recursos didáticos. Com o resultado da pesquisa foi possível identificar que as bolsistas seguem um roteiro
semelhante após ser informado o conteúdo matemático: inicialmente estudam o conteúdo, depois verificam se no
acervo existe alguma atividade e caso não exista fazem adaptações ou produzem novas atividades didáticas.

PALAVRAS-CHAVE: Atividades Didáticas. Jogos. Recursos Didáticos.

RESUMEN: En este trabajo presentamos el resultado de una investigación que trató de caracterizar el proceso de
elaboración y aplicación de actividades didácticas em clases de matemáticas em un grupo de la primera serie de la
enseñanza secundaria, de un colegio público, localizado em la ciudad de Aracaju – Sergipe. El entendimiento de
juegos fue definido a partir de autores como Agranionih y Smaniotto (2002) y Souza (2015) y para recursos didácticos
se adoptó el entendimiento de Lorenzato (2006). Durante el año escolar de 2016, se aplicaron nueve actividades
didácticas, siendo cuatro juegos y cinco recursos didácticos. Con el resultado de la investigación fue posible identificar
que los becarios siguen un procedimiento similar. Después de ser informado y estudiado el contenido matemático,
comprueban si en el acervo existe alguna actividad, si no existe se hacen adaptaciones o se producen nuevas
actividades didácticas.

PALABRAS CLAVE: Actividades Didácticas. Juegos. Recursos Didácticos.

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo caracterizar o processo de
elaboração e aplicação de atividades didáticas em aulas de Matemática em uma turma da 1ª série do Ensino Médio de
um colégio estadual, situado em Aracaju- Sergipe, durante o ano letivo de 2016. As atividades didáticas tomadas
como fonte foram produzidas por bolsistas vinculadas ao PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência) do Departamento de Matemática (DMA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

De pronto, vale esclarecer que o PIBID é um programa que oferece bolsas de iniciação à docência para alunos de
cursos de licenciaturas, para que se dediquem a prática de ensino em escolas públicas da educação básica. A
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expectativa dos gestores é antecipar a aproximação entre os futuros professores e as salas de aula de escolas da
rede pública para incentivar a permanência dos graduandos, no exercício da docência após a conclusão do curso. Dito
de outra forma, são objetivos do PIBID: incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; inserir os licenciandos no cotidiano
de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem.

O PIBID-DMA (UFS) é um projeto que para adotar esses objetivos procura proporcionar aos licenciandos em
Matemática experiências no âmbito da sala de aula ao aplicar jogos/recursos didáticos relacionados a conteúdos
matemáticos. Atualmente, quatro docentes do DMA são responsáveis por coordenar sessenta e um bolsistas,
organizados em quatro grupos. Para a pesquisa aqui apresentada foi tomado como referência os relatos e descrições
de três bolsistas que atuaram no processo de elaboração e aplicação de atividades didáticas, durante esse ano letivo,
na turma já referida.

Para produzir as atividades didáticas aplicadas em turmas do ensino fundamental ou médio o procedimento é
basicamente o mesmo, os bolsistas participam de reuniões semanais com o coordenador e cumprem um horário de
plantão. Nas reuniões são realizadas leituras, oficinas, minicursos, planejamentos e produções de atividades que
podem contribuir para o processo de formação docente. Cada grupo é formado por dois ou três alunos ficando
responsáveis por elaborar e aplicar atividades em uma turma, do ensino fundamental ou médio, durante o ano letivo.
No caso aqui apresentado a referência é uma turma da 1ª série do Ensino Médio, como já informado anteriormente.

1. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO

Constatamos que o processo de produção das atividades didáticas a serem aplicadas é desencadeado quando a
professora supervisora[i] indica o conteúdo matemático que deve ser abordado. O primeiro passo é pesquisar sobre o
conteúdo em livros didáticos, principalmente no que é adotado para a turma, para a realização de uma revisão sobre o
tema a ser trabalhado.

É importante destacar que a proposta do PIBID – DMA é aplicar atividades didáticas que estejam diretamente
relacionadas ao conteúdo matemático. Vale ressaltar que foi denominado de atividades didáticas aquelas envolvendo
jogos ou recursos didáticos manipuláveis, já que normalmente a professora supervisora adota um modelo tradicional
de formato predominantemente expositivo.

Aqui vale a defesa que de acordo com os PCN, os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas que
estes sejam apresentados de modo que favoreça a criatividade, na elaboração de estratégias de resolução e na busca
de soluções. O jogo matemático também é defendido por autores como Agranionih e Smaniotto (2002) afirmam que é

[...] uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente planejada, com objetivos claros,
sujeita a regras construídas coletivamente, que oportuniza a interação com os
conhecimentos e os conceitos matemáticos, social e culturalmente produzidos, o
estabelecimento de relações lógicas e numéricas e a habilidade de construir estratégias
para a resolução de problemas. (AGRANIONIH; SMANIOTTO, 2002, p.16).

Já em relação recursos ou materiais didáticos (MD) manipuláveis Lorenzato (2006) defende que eles podem
desempenhar vários papéis a depender do objetivo como são utilizados: apresentar um conteúdo, facilitar a
memorização de resultados, a redescoberta e motivar os alunos.

Convém termos sempre em mente que a realização em si de atividades manipulativas ou
visuais não garante a aprendizagem. Para que esta efetivamente aconteça, faz-se
necessária também a atividade mental, por parte do aluno. E o MD pode ser um excelente
catalisador para o aluno construir seu saber matemático. (LORENZATO, 2006, p. 21).

Foi constatado que é de posse desses entendimentos que as bolsistas elaboraram as atividades didáticas, com a
ressalva que existe um acervo do PIBID – DMA (UFS) denominado Sala de Projetos, com atividades produzidas por
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bolsistas em anos anteriores, sendo a maioria relacionada a conteúdos matemáticos do ensino fundamental, por isso
o destaque aqui para o processo de produção das destinadas a primeira série do ensino médio. Portanto, quando não
há nenhuma atividade que aborde o conteúdo indicado pela professora supervisora, é necessário fazer pesquisas em
livros didáticos e internet, ou até mesmo fazer adaptações em atividades já existentes, sendo necessário em todos os
casos fazer o planejamento e a confecção de cartelas, tabuleiros ou qualquer recurso material necessário para a
atividade.

E foi seguindo um roteiro semelhante que as bolsistas elaboraram atividades relacionadas aos conjuntos numéricos, a
introdução do conceito de função, a função afim, a função quadrática, a função exponencial e a logaritmos. Estes
conteúdos foram trabalhados com o objetivo definido pela professora supervisora, sendo algumas vezes para a
fixação e em outras para a introdução de um conceito/conteúdo.

Por exemplo, para o tratamento dos conjuntos numéricos, foi elaborado um bingo, denominado como Bingo dos
Conjuntos Numéricos, com o objetivo de aprendizagem de classificar os números de acordo com os conjuntos
numéricos. Este jogo tem uma apresentação semelhante a um bingo tradicional, com a diferença que os números
sorteados são reais e os alunos além de marcar na cartela o número sorteado, teriam que classificar esse número
(natural, inteiro, racional, irracional ou real) no quadro dos conjuntos que ficava abaixo da cartela. Ganhava o bingo
quem preenchesse primeiro a cartela com os números classificados corretamente. Para essa atividade foram
elaboradas diferentes cartelas com dezesseis números reais, de modo que nenhuma cartela ficasse igual.

Com objetivo semelhante para fixação foi elaborado o Bingo da Função Afim, neste caso com o conteúdo de Função
Afim, com o objetivo de calcular a partir do número sorteado o valor numérico da função exposto na cartela e marcar
caso o resultado estivesse presente na cartela. Mas antes da elaboração, foi pesquisado no acervo, entretanto o bingo
que tinha no nosso acervo não serviria para esse conteúdo. Dessa forma, foram elaboradas cartelas, de modo que, os
números nas cartelas correspondessem ao número sorteado já calculado na função de cada cartela. Como existe uma
preocupação com o tempo e para o bingo não ser demorado, foi combinado que ganharia quem primeiro preenchesse
a diagonal, a linha ou coluna de uma cartela 4x4.

Ainda sobre o conteúdo função, agora com o objetivo de efetuar uma revisão foi elaborado uma trilha, a partir de um
modelo visto na internet. É uma atividade completa para o assunto função afim e foi planejada com o intuito de
percorrer a trilha, mas para avançar as casas o aluno deve responder a respectiva carta da cor da casa, ganhando o
grupo que alcançar a casa “FIM” (ou ultrapassar) primeiro. Essa foi a primeira atividade a ser aplicada em grupo, as
outras foram atividades individuais.

Para a elaboração da trilha foi utilizada quatro cores em um total de trinta casas. Cada cor correspondia a uma
carta-questão. Assim, quando o pino caísse em uma determinada cor, o aluno teria que responder à carta-questão da
mesma cor. Caso errasse, teria que voltar uma casa. Foram elaboradas também cartas-coringas que serviriam para
atrapalhar ou ajudar os alunos durante o percurso.

Uma atividade de fixação, mas diferente das anteriores foi a desenvolvida a partir do uso do software Geogebra
(Função Quadrática). Tal atividade foi elaborada a partir de uma sugestão apresentada em um minicurso sobre
Geogebra, ministrado por um professor[ii] do departamento, pois no colégio existe um laboratório de informática. A
proposta da atividade era responder um questionário com o auxílio do software Geogebra após explicações sobre os
seletores e apresentação de algumas construções. Dessa forma, os alunos teriam que manipular o software por meio
do computador e identificar o que acontecia com o gráfico da função para responder o questionário, como por
exemplo: Dada a função quadrática f(x)=ax²+2x+1, o que podemos afirmar sobre o seu gráfico quando variamos o
valor do coeficiente a O que ocorre com o gráfico da função f(x) se a=0 Dê uma condição para a função f(x) ser
quadrática.

Ainda com atividade de fixação, foi elaborada uma atividade sobre logaritmo. Após pesquisas em livros didáticos, a
opção foi em construir um jogo tomando como base o quatro é o limite (jogo presente no acervo do PIBID-DMA), mas
com algumas diferenças: no lugar de formar quádruplas (gráfico, zeros da função, função e vértices da função
quadrática), o aluno teria que formar duas duplas de cartas, ou seja, completar duas duplas de cartas contendo a
forma logarítmica (a: base do logaritmo, b: logaritmando e c:logaritmo). Para isso foram elaboradas dezessete cartas
para cada grupo de quatro alunos. O aluno que recebesse cinco cartas, analisaria qual destas cartas não serviria e
repassaria para o colega do lado direito e assim sucessivamente até que um aluno formasse as duas duplas. Como
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havia dezessete cartas, apenas uma carta não serviria.

Outras atividades foram elaboradas não com o intuito de fixação, mas de introdução de um conteúdo como é o caso
das atividades Bolinhas, Dobraduras, Palitos e Torre de Hanoi.

Como não havia no acervo nenhuma atividade introdutória para função as bolsistas relataram que foi efetuada uma
pesquisa em várias fontes. Mas, foi no livro didático que visualizaram duas atividades nomeadas de bolinhas e
dobraduras tendo o mesmo objetivo, apresentar o conceito de funções. A atividade Bolinhas consiste em manter um
ponto fixo e ir aumentando a quantidade de pontinhos nas direções horizontal e vertical, sendo necessário a
explicação que quando se tem uma ação ou movimento repetitivo pode-se modelá-lo como uma função. Já a atividade
Dobraduras consiste em alcançar o mesmo objetivo da atividade Bolinhas, com a diferença que nessa atividade eles
teriam que construir o modelo dessa função a partir de dobras consecutivas em uma folha.

Para completar foi utilizada também a atividade Palitos, por ter o mesmo objetivo das atividades mencionadas
anteriormente. Consistia em formar inicialmente um quadrado com a menor quantidade possível de palitos. Após isso,
formar dois quadrados, três quadrados, sempre buscando a quantidade mínima de palitos, repetindo esse processo
até chegar a generalização de n palitos

Para a elaboração dessas atividades só foram necessários folha A4 (para a dobradura e para as bolinhas), palitos de
mesmo tamanho e tabelas para serem preenchidas.

Em relação a introdução ao conteúdo de Função Exponencial, foi realizada uma pesquisa na internet e a opção foi
pelo uso do recurso Torre Hanoi, com o objetivo de determinar a quantidade de movimentos que seria gasto para
mover n discos de um pino ao outro através da dedução da lei de formação.

Para essa atividade só foi preciso elaborar as tabelas e separar as Torres de Hanoi. Como a quantidade de Torres era
insuficiente para quantidade de alunos, foi planejado que os alunos estivessem em grupo de três e que ficassem
reversando entre si.

Verificamos que o processo de elaboração parece ser semelhante tanto para as atividades de fixação quanto para as
de introdução dos conteúdos: pesquisar sobre o conteúdo, buscar atividades no acervo, adaptar ou elaborar em todos
os casos foi necessário a elaboração de um plano que segue um modelo com os seguintes tópicos: Título, Conteúdo,
Ano/ Série, Tempo Previsto, Recursos Utilizados, Procedimentos Metodológicos e Anexo. Todas as atividades
elaboradas ou adaptadas passam a fazer parte do acervo do PIBID- DMA (UFS).

1. A APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Antes da aplicação das atividades didáticas as bolsistas relatam que fazem uma visita ao colégio e a turma, e passam
por um período de observação das atividades desenvolvidas pelo professor(a) supervisor(a) e o comportamento dos
alunos. Após esse processo de observação, é aplicado um questionário como uma forma de avaliação diagnóstica,
pois “ [...] os professores precisam da avaliação para auxiliar na tomada de decisões em relação à organização do
ensino e das orientações que devem ser dadas aos alunos, que precisam saber se estão no caminho certo ou se
precisam alterar o modo de estudar para atingir os objetivos de aprendizagem”. (PONTE e SERRAZINA (2000) apud
SANTOS, 2009, p. 161).

O questionário foi composto por oito perguntas. As questões dizem respeito ao aluno gostar de Matemática e o tempo
reservado para o estudo da mesma semanalmente. Foi listado alguns conteúdos do ensino fundamental e
perguntou-se em quais deles os alunos sentiam mais dificuldade. Em algumas questões, o objetivo das bolsistas era
identificar se os alunos conseguiam resolver questões tanto nos conteúdos que seriam aprofundados quanto nos
novos conceitos adquiridos na 1ª série do Ensino Médio, e por fim, havia uma questão perguntando se já tiveram a
presença de algum projeto no ano anterior.

A aplicação desse questionário foi de fundamental importância, segundo as bolsistas, para o processo de elaboração
das atividades por conter dados referentes aos conteúdos matemáticos que esses alunos sentiam dificuldades.

De acordo com os relatos das bolsistas, após o processo de elaboração, já mencionado anteriormente, começa o
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processo de aplicação das atividades didáticas. Para as atividades de fixação, o processo de aplicação é iniciado com
uma breve revisão, planejada por meio do livro didático de Matemática. Em seguida, são explicados como os alunos
devem estar organizados (individualmente, duplas, trios ou quartetos) e as regras do jogo: no caso do Bingo dos
Conjuntos Numéricos e o Bingo da Função Afim as regras são semelhantes à de um bingo, com a diferença que os
alunos teriam que classificar o número e calcular o valor numérico respectivamente. Já as regras da Trilha da Função
são: cada subgrupo (formado por quatro pessoas) deve jogar o dado iniciando o jogo quem tiver tirado o número
maior; os alunos devem decidir a ordem de jogar (pois todos participam do jogo); o aluno responde à carta-questão
correspondente a cor da casa que o pino estiver; o aluno que acertar a carta- questão permanece na casa, mas o
aluno que errar a questão volta uma casa; ganha o jogo o subgrupo que percorrer primeiro a trilha ou chegar mais
próximo ao fim. Por fim as regras do Jogo do Logaritmo: cada grupo (composto por quatro alunos) recebe dezessete
cartas, iniciando o jogo o aluno que estiver com cinco cartas; o aluno que estiver com cinco cartas passa uma carta (a
que não servir) para o aluno a sua direita; ganha o jogo o aluno que completar primeiro as duas duplas de cartas.

Em relação ao processo de aplicação das atividades de introdução, foi explicado inicialmente como eles deveriam
proceder durante a execução da atividade. Dessa forma, na atividade bolinhas, é anotado uma bolinha de cor
destacada e anotado também uma bolinha na horizontal e vertical (de outra cor). Em seguida, é preenchido na tabela
a quantidade de bolinhas acrescentadas e o total de bolinhas. Após isso, os alunos fazem o mesmo procedimento
com duas, três e quatro bolinhas. Até eles encontrarem a lei de formação para n bolinhas. Já a de dobraduras, ao
dobrar a folha ao meio, os alunos anotam na tabela a quantidade de partes que a folha foi dividida e repetem o mesmo
procedimento para duas, três e quatro dobras, até descobrirem a lei de formação. E na atividade palitos, é pedido para
eles construir um quadrado com a menor quantidade de palitos, anotando na tabela os valores encontrados. Os
alunos repetem esse mesmo procedimento para dois, três e quatro quadrados organizados em sequência. Eles devem
encontrar a lei de formação dessa função. Por fim, para a atividade Torre de Hanoi foi explicado que os alunos teriam
que mover os discos de um pino a outro com a menor quantidade de movimentos possíveis e que cada disco movido
corresponderia a um movimento, não podendo um disco maior ficar acima de um disco menor, sendo preciso contar
todos os movimentos para serem anotados na tabela. O questionamento a ser respondido nessa atividade foi: e se
tivéssemos cem discos, precisaríamos de quantos movimentos para transportar esses discos Os alunos devem
encontrar a lei de formação dessa função para responder a essa questão sem precisar mover os cem discos.

Durante a execução das atividades, segundo os relatos das bolsistas, alguns alunos chamavam as bolsistas para
explicar novamente as regras do jogo ou os procedimentos das atividades, outros alunos perguntavam se estava
correto da forma que eles estavam executando. É relevante a informação que nenhum aluno se opôs na execução das
atividades. Foi constatado que dentre todas as atividades a que eles tiveram maior dificuldade foi a trilha das funções,
principalmente quando a carta-questão correspondia ao esboço do gráfico e atividade que não funcionou foi a da
função quadrática por não haver computador suficiente funcionando durante a execução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para caracterizar o processo de elaboração e aplicação das atividades didáticas em aulas de Matemática em uma
turma da 1ª série do Ensino Médio foram tomadas como referência os relatos e as atividades produzidas por três
bolsistas do PIBID do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe. A partir desses relatos foi
possível identificar que as bolsistas seguem um roteiro semelhante após ser informado o conteúdo matemático:
inicialmente estudam o conteúdo, depois verificam se no acervo existe alguma atividade e caso não exista fazem
adaptações ou produzem novas atividades didáticas. No caso aqui investigado, foram diagnosticadas atividades de
fixação e de introdução ao conteúdo, sendo cinco atividades de fixação e quatro atividades de introdução ao conteúdo.

Todas as nove atividades didáticas que foram aplicadas pelas bolsistas durante o ano letivo de 2016 foram elaboradas
com a preocupação de abordar o conteúdo matemático de modo que os alunos aprendessem ou fixassem o conteúdo
já visto em sala de aula. Durante a aplicação dessas atividades, foi possível identificar algumas lacunas por parte dos
alunos no que diz respeito à compreensão dos assuntos abordados em sala de aula, e principalmente dificuldades nos
assuntos já vistos no ensino fundamental, sendo indispensável uma revisão do conteúdo presente no jogo/recurso
didático antes da aplicação, durantes as atividades de fixação do conteúdo. Apesar disso, foi constatado a vontade de
participar e de aprender os conteúdos matemáticos, não havendo omissão em sanar as dúvidas que surgiam durante
a execução das atividades.

Em linhas gerais, é possível afirmar que boa parte dos alunos conseguiram executar com êxito todas as atividades
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elaboradas pensadas na aprendizagem desses alunos. Apenas na atividade Trilha das Funções percebemos que eles
tiveram grande dificuldades, principalmente em esboçar o gráfico da função afim. A atividade que eles menos se
interessarão em executar foi a Atividade do Geogebra, devido à falta de computadores.

Ao que tudo indica a elaboração e aplicação dessas atividades propiciaram experiências tanto com a rotina da sala de
aula, como na elaboração de atividades que irão auxiliar durante a atuação como estagiárias e futuras professoras de
Matemática.
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