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RESUMO:Jogos e materiais concretos é uma maneira de apresentar para os discentes de uma forma
mais clara e simples os conteúdos matemáticos, possibilitando também descontruir uma falsa visão
ruim que muitos tem da disciplina de matemática, através destes o docente pode contextualizar o uso
do conteúdo em que ele é utilizado no dia-a-dia das pessoas dando sentido e uma resposta do por
que devem aprender aquele assunto, pois na maioria das vezes é possível ver ou ouvir do aluno não
saberem o porquê de terem que aprender alguns conteúdos matemáticos se não usam para nada
.Essas ferramentas não só auxilia o docente a fazer essa ponte do conteúdo com um uso dele no
cotidiano das pessoas como também é uma excelente opção metodológica para auxilio no
ensino-aprendizagem. Trazemos para esse texto algumas indagações sobre esse tema norteadas em
Lorenzato ( 2006), e algumas considerações sobre experiencias vivenciadas durante nossa trajetória
acadêmica.

ABSTRACT: Concrete games and materials is a way to present students with a clearer and simpler
mathematical content, making it possible to dismantle a false vision that many have of mathematics,
through which the teacher can contextualize the use of the content in which it is used in the day-to-day
of people giving meaning and a response of why they should learn that subject, since most of the
times it is possible to see or hear of the student not knowing why they have to learn some
mathematical contents if they do not use not only. These tools not only help the teacher to make this
bridge of content with a use of it in the daily lives of people but it is also an excellent methodological
option for teaching-learning aid. We bring to this text some inquiries about this theme based on
Lorenzato (2006), and some considerations about experiences lived during our academic trajectory.

Introdução:

Jogos e materiais concretos é uma metodologia de apresentar ao aluno um caminho mais fácil e
palpável de aprender matemática e como ela pode ser usada no nosso cotidiano. Se existe uma
diversidade de materiais elaborados com a finalidade de melhorar a aprendizagem do indivíduo, é
cabível o uso desses materiais para enriquecer as aulas de matemática, estimular a criatividade dos
alunos e tornarem-se menos exaustivas. São vários os materiais como, por exemplo, o tangram,
material dourado, material cuisenare, blocos lógicos, ábaco dentre outros, é possível desenvolver
atividades utilizando esses materiais que podem ser confeccionados de papel, cartolina, papelão
dentre outros. E por isso podem ser construídos na própria sala de aula e com a participação dos
alunos.

Lorenzato (2006) define material didático concreto como “qualquer instrumento útil ao processo de
ensino e aprendizagem” (LORENZATO, 2006, p.18). Fazendo referência ao material didático
concreto, o mesmo autor cita duas explanações: “a primeira refere-se ao palpável, manipulável e a
seguinte, mais vasta compreende ainda imagens gráficas” (LORENZATO, 2006, p.22-23).

O uso dos materiais didáticos manipuláveis e concretos em sala de aula poderá apresentar resultados
positivos na construção do conhecimento matemático, desde que, as atividades estejam projetadas
por meio da manipulação, aproximando os conteúdos abstratos da verificação do exercício prático.
Nesse sentido, “por trás de cada material, se esconde uma visão de educação, de matemática, do
homem e de mundo; ou seja, existe subjacente ao material, uma proposta pedagógica que o justifica”.
(FIORENTINI; MIORIM, 1990, p. 2).

O jogo tem função lúdica e educativa, onde a finalidade do divertimento é o desenvolvimento afetivo,
físico, social e moral. Quando destacamos os jogos, as brincadeiras no ambiente escolar,
consideramos importante ressaltar que eles fazem parte de todas as classes sociais, propiciando a
cada uma delas, o crescimento dos envolvidos, que vão desenvolvendo sua imaginação, além de
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outras atividades mentais e físicas.

Durante todos esses anos já foram ditos e trabalhados de diversas formas jogos e materiais concretos
na disciplina de matemática, ainda de forma lenta, e não tão presente em todos os conteúdos, mas
podemos perceber o uso de jogos educativos adaptados para a disciplina; laboratórios de ensino de
matemática, onde se ensina a construção do jogo e também como manusea–los; laboratórios de
informática com softwares pedagógicos a exemplo o Geogebra, que facilita a compreensão dos
conteúdos e outros.

São realizadas pesquisas, encontros e congressos de formação e especialização de professores, que
incentivam sempre o uso do lúdico junto à teoria.

Parece ser muito tudo isso citado, mas a realidade é outra, não é bem o que ainda falta dizer, mas
sim o que falta fazer, na maioria das escolas estão presentes computadores abandonados numa sala
dita como laboratório, mas que não são usados por nenhum professor, em alguns casos à resistência
a novas ferramentas de ensino ou por falta de orientações de como manusearem as máquinas por
parte dos docentes.

O mesmo acontece com o uso de jogos aliados aos conteúdos, muitos não sabem construir um jogo e
outros não são flexíveis o bastante para adotar essa ferramenta que faz uma diferença enorme no
ensino – aprendizagem.

Livres para trabalharem como quiserem, os professores se acomodam não dando a voz necessária
ao aluno, tornando a sua metodologia de ensino “bancaria” onde apenas é depositado o conteúdo na
mente deles para que seja “sacado” apenas nas avaliações, sem ao menos dizer para que servem,
em que vão utilizar no seu dia-a-dia e como surgiram aqueles conteúdos.

É necessário investigar o porquê de os professores não trabalharem com jogos e materiais concretos
junto a teoria no ensino de matemática do ensino fundamental e médio. Para melhor compreender
essa temática traçamos como objetivos : ouvir, por acreditar que ouvi-los é importante, pois desta
forma poderemos ajuda-los nas dificuldades particulares de cada um e assim capacitarmos eles para
que possam oferecer o melhor para os discentes; aplicar questionário sobre o conhecimento de jogos
e materiais concretos como auxilio no ensino-aprendizagem com docentes nos dará uma resposta
sobre o quanto dominam o uso dessas ferramentas; verificar quais conteúdos pode ser feito a
interligação da teoria com a pratica usando jogos e materiais concretos e Criar jogos e materiais
concretos para ser aplicado com alunos do ensino fundamental e médio na companhia do professor
regente, auxiliando e incentivando a prática dessa metodologia.

A importância dos jogos e materiais concretos para o ensino e aprendizagem da matemática:

Os jogos ou qualquer outro material lúdico concreto, possibilita o auxílio do ensino e compreensão
não só da matemática, facilitando a contextualização, assimilação, compreensão e absorção do
conteúdo trabalhado.

Ferramenta que deviria ser indispensável para a prática educativa em qualquer série ou disciplina,
pois a teoria deve sempre ser acompanhada da prática.

O uso dessas ferramentas desperta nos educando-os uma curiosidade e uma vontade bem maior em
aprender, o que não é comum nos dias atuais vistos nas salas de aula. Um material diferente e mais
atrativo descontrói a imagem criada e passada anos após anos de um aluno para outro de uma
disciplina chata, complicada e que não será usada para nada quando adultos ou até mesmo no seu
dia-a-dia.

Esse material além de descontruir a falsa ideologia, atrai e faz com que todos interajam. Desta forma
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compreendendo e absorvendo tal conteúdo que o jogo trabalha, de uma forma descontraída e
dinâmica.

Ferramenta que não só auxilia os discentes, mas também aos docentes, vejo eu como uma ótima
metodologia de ensino, pois há uma vontade maior de ter o contato com material por parte do aluno, e
faz com que ele não só tenha um melhor rendimento na captação do conteúdo, mas também é notório
em muitos jogos ter uma visão em que é usado aquele conteúdo no dia-a-dia das pessoas, que na
grande maioria das vezes por serem hábitos simples passam por despercebidos por nós, o que talvez
apenas com o auxílio do quadro e piloto o docente não conseguiria passar de maneira tão clara e
eficaz.

Claro que é necessário que o educador tenha consciência disso desde a sua construção como
profissional da educação (durante o período de sua formação), pois é preciso ter consciência do
quanto é vantajoso o uso desse material e claro saiba construí-lo e manipula-lo.

Afirma Lorenzato (2006), que os professores formados em licenciatura em matemática nas
instituições de ensino que não possuem um laboratório de Matemática, saem formados profissionais
defasados, pois não tiveram contato com o ambiente propicio a prática dos conteúdos e
provavelmente não saberá construir ou manusearem materiais concretos.

Jogos são materiais manipuláveis onde o docente pode utilizar como ferramenta de auxílio para o
ensino-aprendizagem da sua classe, já os materiais concretos pode ser classificados também como
jogos, mas têm vários outros objetos que podem ser a exemplo do papel, palitos, folhas, bolas e até
mesmo o nossos dedos, pois nas series iniciais usamos eles para simplificar e nos ajudar nas
continhas de soma e subtração.

A matemática do ensino fundamental.

Nas séries iniciais do fundamental II de 6º ao 9º ano é necessário que o educador tenha um olhar
mais sensível com a classe, pois os discentes acabaram de sofrer um impacto que foi se separar da
sua ex-professora que provavelmente o acompanhou durante os últimos cinco anos do ensino
fundamental I. Conhecendo o novo “campo”, ele percebe que não terá mais um só professor para
todas as disciplinas e sim um para cada, e ainda mais, que o número de disciplinas aumentaram.

Cada professor com sua metodologia passam para os alunos de diversas maneiras os conteúdos e
solicita trabalhos diferentes para cada matéria, não é fácil acostumar a essa nova realidade, mas com
o passar do tempo vão se adequando, creio eu por ouvir não só dos meus colegas na época, mas
também dos meus alunos que a disciplina de matemática é difícil, desnecessária e que não gostam.

Algo comum hoje em ouvir dos alunos, mas que não nos deixa contentes, professores de matemática,
resistência existente que às vezes não está somente no aluno, mas dentro da casa dele também, pois
os pais ou familiares que reside com ele podem não gostar da disciplina e não incentivam mais o
estudo desta matéria para superação dos desafios encontrados.

Cabe agora ao docente esse grande papel de transformar essa imagem para que o aluno possa
mudar a forma de pensar dele e dos familiares a respeito dessa disciplina.

Metodologias novas agregando ao ensino o uso de ferramentas tecnológicas, jogos ou matérias
concreto-manipuláveis ou também qualquer outra ferramenta que despertem uma vontade maior de
aprender por parte dos alunos será uma boa opção didática, uma vez que acreditamos ser a
educação por meio dos jogos tem-se tornado, nas últimas décadas, uma alternativa metodológica
bastante pesquisada, utilizada e abordada de variados aspectos.
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Acreditamos que pela faixa etária dos discentes que uso de jogos como ferramentas de
ensino-aprendizagem surtirá um melhor efeito sobre a compreensão e absorção do conteúdo
desejado, pois toda criança gosta de brincar e nada melhor do que sentar com elas para construção
de um jogo que elas mais gostem, mas é claro que o jogo deverá conter o conteúdo desejado como
foco principal, pois o objetivo dele é educar a partir do lúdico. E desta forma ao colocarmos essa
pratica em desenvolvimento podemos observar a mudança em alguns alunos, a começaram a ver as
aulas de matemática mais atrativas e sem que percebam que os conteúdos deixaram de ser aquele
“bicho de sete cabeças” que tanto temiam.

A matemática do ensino médio.

No ensino médio os mesmos alunos já adaptados à realidade do ensino fundamental II sofrem mais
uma mudança, pois a maioria mudam de colégio e tem que novamente acostumar, mas agora com
novas regras de boa convivência ditadas pelo colégio, novas amizades, outros professores e um
leque de disciplinas ainda maior fazendo com que o discente tenha que disponibilizar um tempo maior
para estudos extraclasse para dar conta de compreender todos os conteúdos.

A cada nova série que os discentes vão avançando é perceptível que os conteúdos da disciplina de
matemática também evoluem e ficam cada vez mais complexos.

Exigindo ainda mais não só dos alunos estudarem mais, mas também que o docente reinvente jogos
para ser aptos aos novos conteúdos e facilite a compreensão e absorção pelos educando-os.

Com o tempo mais curto por tê-lo que dividir para estudar para mais disciplinas é comum os alunos
sentir novamente uma dificuldade maior na disciplina de matemática, exigindo novamente um olhar
sensível do docente para que possa ajudá-los.

Uma ótima proposta para ser implantada nas aulas de matemática nas séries do ensino médio é a
construção de materiais concretos junto com os alunos para auxílio na compreensão dos conteúdos
durante as aulas e no fim ser reservado um espaço especifico para armazenamento do material, um
laboratório de matemática, ou quando não possível dá uma sala ambiente adequada e dê um suporte
para os alunos, pois é necessário serem guardados de forma adequada para que o material seja
usado não só por aquela turma, mas também por qualquer outra que necessitem destes materiais
para auxiliar a compreensão dos conteúdos que o jogo trabalhe.

Assim os alunos não apenas jogaram com o material pronto, mas poderão participar desde o início da
sua construção podendo opinar em vários detalhes.

Toledo e Toledo (1997), o professor não pode “caminhar” à frente de seus alunos, indicando
caminhos e resultados prontos, mas deve oferecer às crianças, atividades interessantes, partindo do
real e de preferência do manipulável e concreto dos conhecimentos que elas já dominam, facilitando a
descoberta, favorecendo a própria construção do saber.

Jogos e materiais concretos como ferramenta de auxilio no ensino da
matemática.

Para qualquer pessoa que desconhece um objeto é muito difícil de imagina-lo somente em citar o
nome, mas tudo se torna mais fácil quando fazemos comparações ou citamos algumas características
de outro objeto próximo à realidade da pessoa que seja semelhante, bem assim acontece com os
conteúdos matemáticos quando é passado para os discentes sem contextualiza-los ou se quer usar
exemplos do dia-a-dia de cada um deles para simplificar a compreensão.
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“É muito difícil, ou provavelmente impossível, para qualquer ser humano
caracterizar espelho, telefone, bicicleta ou escada rolante sem ter visto, tocado
ou utilizado esses objetos. Para as pessoas que já conceituaram esses objetos,
quando ouvem o nome do objeto, sem precisarem dos apoios iniciais que
tiveram dos atributos tamanho, cor, movimento, forma e peso. Os conceitos
evoluem com o processo de abstração; a abstração ocorre pela separação.”
(LORENZATO, 2006, p.22)

Lorenzato (2006) deixa clara a importância da prática com uso de jogos ou materiais concretos junto a
teoria nos conteúdos de matemática, pois o uso destas ferramentas possibilita os discentes
compreenderem os conteúdos para que servem e onde são usados, pois sem essas informações tão
importantes, a matemática não tem um certo sentido para o aprender, sem a existência de um por que
ou uma motivação os alunos não dão a importância necessária a disciplina.

Para Almeida (1990 p. 26-27), os jogos são criados e recriados pelo homem. A criança é um ser em
pleno processo de apropriação da cultura, precisando participar dos jogos de uma forma espontânea
e criativa. Assim elas desenvolverão a curiosidade, a criticidade, a confiança e participarão na
resolução de problemas relacionados ao conhecimento, necessário para a apropriação do mundo da
cultura.

Assim afirmamos que o uso de ferramentas como jogos e materiais concretos só vem a somar no
rendimento dos educandos e trabalhar essa proposta descontrói a falsa ideologia criada da
matemática de que ela é difícil e possibilita uma melhor compreensão e absorção.

Conteúdos matemáticos mais propícios ao uso de jogos e materiais concretos.

O ensino-aprendizagem de matemática caracteriza-se ainda hoje como uma transmissão de
conhecimento vista de forma muito formal, onde o professor é o centro das atenções e o aluno um
mero expectador. A metodologia de ensino muitas vezes não está em consonância com o aspecto
social do estudante, onde ele poderia se envolver mais com as aulas.

A adoção de jogos para o ensino vem se tornando um amparo preciso para a facilitação da
aprendizagem, e a sua utilização pode tornar mais significativa e prazerosa as aulas dessa disciplina,
superando o caráter formalista que a envolve.

“Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a
sua produção ou a sua construção.

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.”
(Freire, 1997 - pág: 25)

É perceptível que o professor jamais deve “caminhar” a frente dos seus alunos, mas sempre ao lado
auxiliando, e ambos proporcionando essa troca de informações tão importante e necessária tanto
para a continuidade de um bom docente quanto para auxiliar e simplificar os conteúdos.

Em seu dia-a-dia os alunos se deparam muitas vezes com conteúdos da matemática, mas não sabem
eles que a simples resolução dos problemas realizado no cotidiano deles serve e são bastante uteis
para resolver questões dos livros didáticos e avaliações em classe.

Cabe ao educador ouvir cada um dos seus alunos quando necessário para simplificar a explanação
dos conteúdos, pois o que para ele seria um método mais fácil os discentes sem querer mostram
outras possibilidades.

Podemos observar o quanto tão pouco é trabalhado nas instituições de ensino seja ela privada ou
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pública, do ensino superior ou da educação básica esse tipo de ferramenta, e quando visto de
maneira bem superficial, com materiais pobres demais em comparação a tamanha diversidade de
instrumentos.

Não sendo somente uma boa ferramenta para explanação de conteúdo é também uma excelente
opção pratica para compreensão dos conteúdos, confesso que todo docente em formação com
certeza tem maior contato com esse nos debates em sala de aula, acreditamos que deveria fazer o
possível quando professor regente para aplicar todas as teorias possíveis juntamente com
demonstrações ou contextualizações pratica visando um ensino mais fácil e prazeroso e claro que
seja eficaz.

Podemos citar rapidamente diversos conteúdos quais surtiriam um melhor rendimento na
compreensão por parte dos educando-os se focem expostos com o auxílio de jogos e materiais
concretos.

No 6º ano do ensino fundamental II o conteúdo de geometria, como calcular a área dos polígonos
seria mais fácil à compreensão se o professor regente trabalhasse junto a explicação teórica das
regras como calcular as áreas com a demonstração pratica destas figuras, o desenho sendo
manuseado pelo aluno dará a ele uma noção maior do por que o uso daquela regra e claro o
professor sempre deve contextualizar o desenho com algum espaço ou objeto semelhante que o
aluno já conheça.

Já no 9º temos o conteúdo de teorema de Pitágoras, na 2ª série do ensino médio a trigonometria e
muitos outros conteúdos quem seriam mais interessante, prazeroso e fácil de compreender se
usássemos essa ferramenta.

Conteúdos para Educação básica

As turmas do ensino fundamental II ainda possuem uma faixa etária muito jovem, onde a maioria
ainda sente um enorme prazer por brincar e não entendem tão bem ainda a importância de estarem
estudando aquelas disciplinas consideradas chatas, ouvindo mais vezes a respeito da matéria de
matemática.

Os jogos e materiais concretos se encaixam ainda mais que perfeito como metodologia de ensino
nestas séries do ensino fundamental II, é possível aliar sem perder o propósito de educar com uso
desta ferramenta, o educador proponha a classe jogos onde neles estarão inclusos o conteúdo
desejado.

Materiais muitas vezes bastantes fácies de fazer que possa ser construído em sala de aula com o
auxílio da própria classe, o que seria bastante interessante, pois saberiam não apenas manusearem e
sim construi-los também.

Voltando o que já foi citado sobre o conteúdo do 6º ano, como calcular a área dos polígonos o
docente com auxílio do material, tesoura, papelão, cola e papel quadriculado consegue criar diversas
figuras geométricas planas, onde cada quadriculo do papel simbolizará um centímetro da figura e
aluno poderá calcular e aplicar a formula para descobrir a área daquele polígono.

Tornara a aula mais dinâmica e prazerosa, uma proposta diferente do que é comum a ser visto na
explanação deste conteúdo, o docente voltado ao quadro tendo em mãos o piloto de sempre, que por
muitas vezes não interessa a todos e torna cansativas as aulas.

Já no ensino médio a maioria já entende a necessidade para que estudar, mas estão em uma fase
difícil, a adolescência, não dão muito interesse aos estudos, os hormônios a todo vapor sentem à
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vontade e o desejo pelas paqueras, que vence a vontade de estudar, muitos se queixam do sono
excessivo, e surgem várias outras desculpas comuns a essa fase.

São notórios que jovens nessa idade são os que nos dão mais trabalho para estudar, pois o uso de
jogos e materiais concretos tende a ser mais elaborados para agradar um público totalmente diferente
ao do fundamental II.

Opino jogos que necessite mais o raciocínio do que movimentos físicos, pois a grande maioria sofre
de uma preguiça fora do comum que chega muitas vezes serem absurdas e engraçadas.

Foram propostos jogos que necessite mais do raciocínio, pois para esse conteúdo um jogo da
memória, jogo simples que fará uma grande diferença para memorizar tantas funções que o conteúdo
possui.

Fácil de confecciona-lo e também sendo possível fazer com a ajuda da classe, o professor somente
usara papel, cola, tesoura e caneta, cortado os quadros em quantidades pares um papel terá
perguntas e o outro a resposta, onde um será o par do outro, jogo que é possível de ser jogado com
mais de um jogador, o que é melhor ainda onde o que sabe mais poderá ensinar ao outro que sentem
uma dificuldade maior, visando o crescimento da sala como um todo.

Fiorentine (1990) cita que em síntese, o uso dos materiais didáticos manipuláveis e concretos em sala
de aula poderá apresentar resultados positivos na construção do conhecimento matemático, desde
que, as atividades estejam projetadas por meio da manipulação, aproximando os conteúdos abstratos
da verificação do exercício prático. Nesse sentido, “por trás de cada material, se esconde uma visão
de Educação, de Matemática, do homem e de mundo; ou seja, existe subjacente ao material, uma
proposta pedagógica que o justifica”. (FIORENTINI; MIORIM, 1990, p. 2).

Jogos e materiais para a formação continuada de professores: um elo entre o ensino
tradicional e uma nova prática de ensino.

Já foi citado, mas é valido ressaltar que infelizmente são formados bastantes professores de
matemática e não só desta disciplina, mas em geral, onde a instituição a qual se formaram ou
estudam não trabalha a prática junto a teoria dos conteúdos sendo destinado apenas para parte
prática do curso as disciplinas de estágio que já possuem uma carga horária pequena demais para o
que é destinado a serem desenvolvidas nelas.

Muitos docentes de licenciatura em matemática passam for todo o período de sua formação sem
terem o contato com um laboratório de ensino de matemática, apenas ouvindo de alguns professores
a importância do uso de jogos e matérias concretos como auxilio no ensino-aprendizagem, isso
quando é encontrado nas academias um bom professor que mesmo sem terem o contato com
laboratório o docente faz o possível para amenizar essa lamentável falha.

Na falta destes, o discente conta apenas com o acervo da biblioteca da instituição que cabe a ele o
interesse de ir e buscar conhecimentos que não chegaram até ele.

Ainda bem que podemos contar com os cursos e congressos para formação e especialização de
professores que trazem para nós a importância da utilização destas ferramentas, mas nem sempre
está acessível a todos os formando-os, bem assim é falha também a orientação para que saibamos
como se comportar e educar alunos que possuem alguma necessidade especial.

Mas ainda assim o que temos de mais proveitoso para suprir essa falha são os congressos onde é
passada para nós inúmera maneiras e ferramentas como trabalhar os conteúdos de matemática de
forma lúdica para salvar uma grande parcela de alunos já desacreditados em aprender matemática.
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Laboratório de matemática.

Sala especifica para construção e guardar o material produzido de forma adequada, contendo espaço
e materiais propícios para a construção do material concretos ou jogos.

O laboratório de ensino de matemática é bastante importante numa instituição de ensino seja ela
privada, pública de ensino básico ou superior, pois com a presença deste é possível unir a teoria dos
conteúdos de matemática a pratica, o que faz toda a diferença na compreensão e absorção dos
conteúdos.

O laboratório deve ser um ambiente espaçoso e bastante aconchegante onde seja propício ao
acomodamento dos materiais e também a construção de novos.

Hoje é possível observar uma grande massa de alunos que não gostam de matemática por uma única
justificativa, não entendem. O uso de materiais concretos é uma excelente ferramenta para
descontruir esse pensamento e auxilia-lo na compreensão dos conteúdos.

Mas é um bastante complicado produzir junto com a turma diversos materiais para auxílio do ensino
dessa disciplina em carteiras que não foram desenvolvidas com esse objetivo e sem termos um
ambiente adequado para serem guardados, pois outras turmas também poderão utilizar esse material
quando necessário.

Cabe ao corpo docente junto com a equipe coordenadora da escola organizar o ambiente escolar
para construção desse laboratório que possui tamanha importância no rendimento de todos os alunos
na disciplina de matemática.

Lembrando que todos os professores de matemática precisam saber construir e manipular os jogos
para que o novo laboratório de matemática não seja mais uma sala esquecida sem aproveitamento
nenhum como os laboratórios de informática presentes em quase todas as escolas do nosso país.

Sala ambiente.

O laboratório de matemática deve ser um ambiente aconchegante e espaçoso que forneça todos os
materiais necessários para construção de um jogo ou material concreto, prateiras adequadas com
tamanhos e larguras suficientes para guardar qualquer um tipo de jogo e claro deve ser um espaço
que auxilie na conservação do material pois outras turmas quando necessário também vão usufruir
daqueles jogos.

Iluminação, mesas, cadeiras, ambiente climatizado, tudo isso tem que ser bem pensado para o
conforto de quem vai estar ali estudando, são recomendações básicas para que os alunos se sintam à
vontade e queiram ficar ali por mais tempo.

A sala de aula que estamos acostumados pode até “quebrar um galho” até que escola possua um
laboratório, mas as carteiras existentes não foram construídas com essa finalidade nem muito menos
tem um local certo para guardar tudo que foi produzido.
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