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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso descreve momentos de uma sondagem aplicada em 

uma turma de 8º ano da rede estadual no município de Caxias do Sul. Aborda o estudo de 

Geometria Plana sobre Área, utilizando a metodologia da Engenharia Didática, com o 

objetivo de construir uma sequência didática, envolvendo o conceito de Área para aplicar 

com os alunos do 8° ano do Ensino Fundamental, da Escola Estadual de Ensino Médio João 

Triches localizada na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Para isso, foi utilizado o 

software Geogebra como uma ferramenta facilitadora para os alunos deduzirem as fórmulas 

utilizadas para o cálculo de Área de figuras planas, bem como, o uso de questões 

contextualizadas, a fim de promover situações de aprendizagem de maneira a estimular o 

aluno a pensar de forma autônoma. Concluímos que os alunos trabalharam mais 

entusiasmados com o manuseio do software Geogebra o que proporcionou aulas mais 

interativas e lúdicas. Pode-se observar que o uso das questões contextualizadas 

oportunizou aos alunos estabelecerem estratégias de resolução para as atividades, 

afastando um pouco a ideia de existir um algoritmo pronto para resolver qualquer situação. 

Ainda, podemos salientar que as questões contextualizadas poderão ser utilizadas em 

outros conteúdos matemáticos, aprimorando ainda mais o raciocínio lógico dos alunos, 

assim como, suas peculiaridades interpretativas. 

 

Palavras-chave: Área de figuras planas. Engenharia Didática. Contextualização. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research describes the moments of a poll carried out in an 8th grade class of the state 

network in Caxias do Sul. It approaches the study of Flat Geometry, using the methodology 

of Didactic Engineering, with the objective of constructing a didactic sequence, involving the 

concept of Area to apply with the students of the 8th year of Elementary School, of the State 

School of Higher Education João Triches, located in Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. For 

this, Geogebra software was used as a facilitating tool for students to deduce the formulas 

used for the calculation of Area of flat figures, as well as the use of contextualized questions 

in order to promote learning situations in a way that stimulates the student to think 

autonomously. We concluded that students worked more enthusiastically on the handling of 

Geogebra software, which provided more interactive and playful lessons. It can be observed 

that the use of contextualized questions made it possible for the students to establish 

strategies for solving the activities, leaving aside the idea of an algorithm ready to solve any 

situation. Also, we can emphasize that the contextualized questions can be used in other 

mathematical contents, further improving students' logical reasoning, as well as their 

interpretive peculiarities.  

 

Keywords: Area of flat figures. Didactic Engineering. Contextualization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil está entre os 10 países com pior desempenho na educação, conforme 

relatório do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA)1. As avaliações do 

PISA ocorrem desde 2000 em ciclos de três anos, sendo que para cada ciclo é dado ênfase 

para uma das três áreas avaliadas (matemática, leitura e ciências). O relatório do Programa 

de 2015 apresentou o primeiro resultado referente à queda do desempenho dos alunos em 

matemática, onde foi constatado que 7 em cada 10 alunos brasileiros, com idade entre 15 e 

16 anos, estão abaixo do nível básico do conhecimento, dado que permeia até os dias 

atuais. A Figura 1 informa as médias finais das avaliações na área de Matemática conforme 

Índice de Desenvolvimento das Escolas Básicas (IDEB)2, aplicadas nos anos finais do 

Ensino Fundamental.  

 
 
Figura 1: Médias finais das avaliações na área de Matemática conforme IDEB, aplicadas nos 
anos finais do Ensino Fundamental de 2005 a 2015 e metas para os anos 2007 a 2021 para 

cada Rede de Ensino. 

Fonte: adaptado de IDEB,( 2015). 
 

Na Figura 1 as médias que se encontram em destaque, informam o ano em que as 

redes de ensino obtiveram média igual ou superior à meta prevista, sendo possível perceber 

que nos últimos quatro anos as metas não foram atingidas por nenhuma rede de ensino. As 

metas estabelecidas pelo IDEB são diferenciadas para cada rede de ensino, conforme o 

Plano Nacional de Educação (2011-2020). Para a rede de ensino pública, almeja-se atingir 

                                                
1
 Programme for International Students Assessment. 

2
 Índice de Desenvolvimento das Escolas Básicas, foi criado em 2007, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para medir a qualidade do aprendizado 
nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino de acordo com IDados - Instituto Alfa e Beto 
(2015). 
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média 6 até 2022, média esta que corresponde ao sistema educacional dos países 

desenvolvidos.  

Lins (2015, p. 6) afirma que muitas reformas já ocorreram no ensino de Matemática, 

mas ainda há marcas negativas de um ensino historicamente depositário e sem significado, 

aumentando os índices de fracasso escolar. Sendo assim, uma possibilidade é a 

apropriação por parte dos professores de diferentes metodologias para reverter tal situação 

dos últimos quatro anos. 

No ensino de matemática existem muitas possibilidades de trabalhar os conceitos 

matemáticos utilizando-se não apenas o ensino tradicional, o qual segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), coloca o aluno na posição de espectador passivo. Levando 

em consideração outras propostas metodológicas, tais como: a Resolução de Problemas, a 

Etnomatemática, a Engenharia Didática, a Modelagem Matemática, o uso de materiais 

concretos, entre outras, é possível ainda conforme os PCNs permitir ao longo de uma 

transposição didática, que o conteúdo do ensino provoque no aluno aprendizagens 

significativas.  

Nesta pesquisa, será utilizada como metodologia de ensino a Engenharia Didática, 

por meio de uma sequência didática que envolve questões contextualizadas, com o objetivo 

de estimular o aluno a aplicar seus conhecimentos. Nos PCNs menciona-se que “o estudo 

da Geometria é um campo fértil para trabalhar com situações-problema” (BRASIL, 1997 p. 

39). Diante disso, pretende-se contextualizar os conceitos de Área, pois, ainda conforme os 

PCNs, o trabalho com noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e 

medidas, estimula o aluno a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar 

regularidades, etc. 

A escolha do tema ocorreu pois, como afirma D'Ambrosio (1987, p. 221), citado por 

Costa (2010, p. 17) “a geometria ainda é relegada para última parte dos livros didáticos e os 

tópicos de geometria propostos na década de 60, como as transformações geométricas, 

nunca integraram o currículo”. Assim como Costa (2010), através da análise de alguns livros 

didáticos, por exemplo, dos autores: Souza e Pataro (2012), Dante (2015), Andrini e 

Vasconcellos (2015), entre outros, percebeu-se que os conteúdos sobre Área são deixados 

para os últimos capítulos dos livros didáticos, de modo que, geralmente, não são 

trabalhados durante o período letivo. 

Segundo Dante (1998) é preciso desenvolver no aluno a habilidade de elaborar um 

raciocínio lógico para que ele possa apresentar boas soluções às questões que surgem em 

seu dia a dia. Nesse sentido, uma abordagem com problemas contextualizados pode 

desenvolver no aluno o raciocínio lógico, que poderá auxiliar na criação de estratégias para 

a solução de diversas situações que poderão aparecer no seu cotidiano. 
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Os professores precisam se libertar de ensinar por processos mecânicos, em que o 

aluno apenas aprende a reproduzir uma maneira de resolver os exercícios. Segundo Dante 

(1998) é fundamental desenvolver no aluno a iniciativa de espírito explorador, criatividade e 

independência, pois com o passar dos anos, o que atualmente parece ser relevante, poderá 

se tornar obsoleto, de modo que ensinar apenas conceitos e algoritmos não parece ser o 

caminho. 

Nesse sentido, cabe ao professor utilizar estratégias para fazer o aluno pensar em 

como resolver certas situações matemáticas, aplicando seus conhecimentos. De acordo 

com os PCNs, por meio de questões contextualizadas, tem-se a possibilidade de propiciar 

para o aluno a estruturação de seu pensamento, ou seja, desenvolver o raciocínio lógico, 

exigindo assim que ele utilize seus conhecimentos para selecionar maneiras para resolver 

as situações propostas pelo professor.  Ainda, D’Ambrósio (1998, p. 16) afirma que o 

professor pode criar situações provocadoras para que o aluno atinja a competência de 

manejar situações novas, ou seja, “desenvolver a capacidade do aluno para manejar 

situações reais, que se apresentam a cada momento, de maneira distinta”.  

Conforme os PCNs, “mesmo no ensino fundamental, esperam-se que o 

conhecimento aprendido não fique indissoluvelmente vinculado a um contexto concreto e 

único, mas que possa ser generalizado, transferido a outros contextos”. (BRASIL, 1997, p. 

30). Nesta pesquisa espera-se que utilizando questões contextualizadas, o educando possa 

aperfeiçoar seu conhecimento, conseguindo resolver situações-problema e não somente 

exercícios de repetição. 

O estímulo para trabalhar com questões contextualizadas ocorreu em 2015, com a 

oportunidade de ser monitora do Programa de Iniciação Científica (PIC)3 em que a 

sequência didática utilizava alguns problemas contextualizados. Surgiu, assim, a intenção 

de aplicar o mesmo modelo trabalhado no PIC, com os alunos de 8º ano, tendo o objetivo de 

melhorar o desempenho em sala de aula. Aliado a isso, em 2016, ao iniciar a docência em 

uma turma de 7º ano, foi notável o baixo desempenho dos alunos na solução de problemas 

contextualizados. 

Sendo assim, pretende-se investigar se, por meio de uma sequência didática, 

utilizando a metodologia Engenharia Didática atrelada a questões contextualizadas, é 

possível promover situações de aprendizagem acerca dos conceitos de Área para os alunos 

do Ensino Fundamental. Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa é construir uma 

sequência didática, envolvendo o conceito de Área para aplicar com os alunos do 8° ano do 

Ensino Fundamental, da Escola Estadual de Ensino Médio João Triches, por meio da 

                                                
3
 PIC é um Programa de Iniciação Científica, criado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) com o objetivo de despertar nos jovens o gosto pela ciência, e 
motivá-los na escolha profissional por carreiras científicas e tecnológicas. 
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metodologia da Engenharia Didática usando questões contextualizadas, de maneira a 

estimular o aluno a pensar de forma autônoma. A partir deste, foram formulados os 

seguintes objetivos específicos: 

● Empregar as fases da Engenharia Didática para elaborar, aplicar e analisar a 

sequência didática; 

● Utilizar o software Geogebra para facilitar a dedução das fórmulas para o cálculo de 

Área; 

● Abordar questões contextualizadas com os alunos do 8º ano, por meio da 

Engenharia Didática a fim de que eles sejam capazes de solucionar diferentes 

situações-problema. 

O trabalho de conclusão do curso está dividido em cinco capítulos, este de caráter 

introdutório, que descreve de forma sucinta o trabalho em questão. No segundo capítulo 

apresenta-se o embasamento teórico, onde são abordados tópicos relevantes para a 

pesquisa. O terceiro capítulo traz a metodologia de pesquisa utilizada, bem como os 

procedimentos para a coleta de dados. No quarto capítulo são realizadas discussões e 

análises dos dados coletados e no quinto e último capítulo expõem se as considerações 

finais da pesquisa em relação as hipóteses consideradas, os objetivos propostos e ainda os 

dados coletados.  
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2 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

De acordo com a problemática deste trabalho de conclusão de curso, esse capítulo 

está dividido em três seções, para melhor exposição do tema. Na primeira seção, será 

descrita a metodologia da Engenharia Didática. Na segunda, será elucidada a importância 

de materiais manipulativos, com ênfase no software Geogebra. Na terceira, será feita uma 

abordagem sobre a contextualização na matemática. 

 

2.1 ENGENHARIA DIDÁTICA 

 

A metodologia de Engenharia Didática surgiu como consequência dos estudos 

conhecidos como Didática da Matemática. Douady define a Didática da Matemática como  

 

[...] a área da ciência que estuda o processo de transmissão e aquisição de 
diferentes conteúdos no ensino básico e universitário propondo-se a 
descrever e explicar os fenômenos relativos ao ensino e a aprendizagem 
específica da Matemática. (DOUADY, 1985, apud BRUM, 2014, p. 02) 

 

Na perspectiva de Brousseau (1996), a didática deveria se centrar nas atividades 

didáticas que têm como objetivo o ensino naquilo que tem de específico: os saberes 

matemáticos. Dentro dessa concepção, a Didática da Matemática deve oferecer 

explicações, conceitos e teorias, assim como meios de previsão e análise, incorporando 

resultados relativos aos comportamentos cognitivos dos alunos. 

Segundo Artigue (1996), o termo Engenharia Didática surgiu na área de Didática da 

Matemática, na França, na década de 1980, fazendo comparação de uma forma do trabalho 

didático com o trabalho do engenheiro pois, na produção do seu projeto, o engenheiro 

necessita de conhecimentos científicos, básicos e essenciais, bem como o surgimento de 

problemas práticos que a teoria não prevê. 

Conforme Pais (2011, p. 100), 

 

[...] quando se faz essa analogia entre a didática com o trabalho do 
engenheiro, torna-se conveniente destacar que o modelo teórico não é 
suficiente para suprimir todos os desafios da complexidade do objeto 
educacional. 
Nesse sentido, a realização de um tal projeto deve ser entendida em seu 
sentido pleno, envolvendo desde os desafios da criatividade inicial, por 
ocasião da gestão de suas primeiras ideias, até a execução prática, quase 
sempre em uma sala de aula. Portanto, não se trata da execução de um 
projeto no sentido automatizado da repetição, pois a passagem do campo 
das ideias para possibilidade racional é um desafio qualificado. 
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Artigue (1996) afirma que a Engenharia Didática caracteriza-se por ser um esquema 

experimental baseado em realizações didáticas na sala de aula. Ainda, segundo a autora, a 

Engenharia Didática é um processo empírico, que objetiva conceber, realizar, observar e 

analisar as situações didáticas. Sendo assim, se distinguem dois níveis, o da micro-

engenharia onde a complexidade do fenômeno em sala de aula é tratada de forma mais 

pontual, sem permitir contato com a “complexidade essencial dos fenómenos ligados à 

duração nas relações ensino/aprendizagem” e o da macro-engenharia, onde se permite 

utilizar resultados de outro nível para comparar com outras questões de ensino 

aprendizagem. 

A metodologia de Engenharia Didática é classificada por Douady (1993, p. 2) como: 

“[...] uma sequência de aula(s) concebida(s), organizada(s) e articulada(s) no tempo, de 

forma constante, por um professor-engenheiro para realizar um projeto de aprendizagem 

para certa população de alunos”. Dessa forma, o engenheiro didático atua de forma 

mediadora, acompanhando o desenvolvimento da construção do conhecimento e da 

evolução da aprendizagem dos alunos, podendo intervir no seu planejamento, se julgar 

necessário. A metodologia representa um meio adequado para se alcançar determinada 

meta ou objetivo.  

A Engenharia Didática é descrita por quatro fases consecutivas como relatado por 

Artigue (1996): a fase das Análises Prévias, fase da Concepção e da Análise a Priori, a fase 

da Experimentação e a fase da Análise a Posteriori e Validação, conforme apresentado na 

Figura 2. 

Figura 2: Fases da Engenharia Didática 

 

Fonte: Elaboração da autora. 
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A primeira fase chamada Análise Prévia, apoia-se, segundo Artigue (1996) em um 

referencial teórico já obtido, bem como nos conhecimentos já adquiridos e se apropriando 

de algumas análises preliminares que, na maioria das vezes, são: a análise epistemológica, 

a análise do ensino habitual e dos seus efeitos, a análise dos conceitos dos alunos, das 

dificuldades e obstáculos que marcam a sua evolução, a análise do campo de atuação. Para 

a autora, a primeira fase precisa ser efetuada pela distinção das dimensões epistemológicas 

(associadas ao saber em jogo), cognitivas (associadas às características cognitivas do 

público ao qual se dirige o ensino) e didáticas (associadas ao funcionamento do sistema de 

ensino). 

Na segunda fase, chamada Análise a Priori, a pesquisa delimita as variáveis de 

comando, que são as variáveis macro-didáticas ou globais e as variáveis micro-didáticas ou 

locais4 pertinentes ao sistema de ensino. Segundo Pais (2011, p. 101), a fase Análise a 

Priori determina quais são as variáveis escolhidas sobre as quais se torna possível exercer 

algum tipo de controle, relacionando o conteúdo estudado com as atividades que os alunos 

podem desenvolver para a apreensão dos conceitos em questão. 

Na terceira fase, chamada Experimentação, a pesquisa é desempenhada de fato, em 

um campo previamente escolhido e com amostras antecipadamente selecionadas. 

Conforme Machado (2008) consiste basicamente no desenvolvimento da aplicação da 

Engenharia Didática, concebida a um grupo de alunos, objetivando verificar as ponderações 

levantadas na Análise a Priori. 

Na Experimentação serão aplicadas as aulas que segundo Pais (2002), precisam 

estar planejadas e direcionadas para analisar o desenvolvimento do aluno conforme os 

conceitos previstos na sequência didática, ou seja, observar situações de aprendizagem. 

Ainda segundo Machado (2008, p. 206), a experimentação pressupõe: 

 

- a explicação dos objetivos e condições de realização da pesquisa a 
população de alunos que participará da experimentação; 
- o estabelecimento do contrato didático; 
- a aplicação do instrumento de pesquisa; 
- o registro das observações feitas durante a experimentação 

 

Na quarta fase, chamada Análise a Posteriori, são feitas as análises finais, podendo 

ainda serem feitos alterações sobre as propostas: 

 

A contribuição da Engenharia Didática para a sala de aula, como campo 
metodológico, diz respeito à possibilidade de prover a fundamentação 
teórica para que o professor conheça o significado e amplie o leque de 

                                                
4
Variáveis locais: “dizem respeito à organização local da engenharia, isto é, à organização de uma de 

uma sessão ou de uma fase, [...]” (Artigue, 1996, p. 202). 
Variáveis globais: “que dizem respeito à organização global da engenharia;” (Artigue, 1996, p. 202). 
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opções, formando elo de ligação entre a teoria e a prática de sala de aula. 
(POMMER, 2013, p. 26).  

 

Nessa fase ocorre a validação do projeto, onde é verificado se a sequência didática 

atingiu a realidade do aluno de forma positiva. Segundo Pais (2011, p. 103) esta fase refere-

se ao tratamento das informações obtidas pela aplicação da sequência didática. Ainda, 

conforme o autor, esses dados podem ser coletados pela observação direta do pesquisador, 

desde que sejam devidamente registrados. 

A fase Análise a Posteriori é reservada para a avaliação dos dados coletados até o 

momento. Verificam-se, nessa fase, as hipóteses formuladas para avaliar se as mesmas se 

concretizam ou não e, no caso de serem falsas, são sugeridas mudanças. 

 

2.2 SOFTWARE GEOGEBRA COMO MATERIAL MANIPULATIVO FACILITADOR DO 

APRENDIZADO 

 

Nesta seção será abordada a importância do uso de materiais manipulativos em sala 

de aula, com o propósito de colaborar com a construção do conhecimento matemático do 

aluno. Será destacado o software Geogebra em virtude de ter sido o software selecionado 

como ferramenta de estudo para a aplicação da sequência didática desenvolvida neste 

trabalho de conclusão de curso. 

Para Lorenzato (2006), material didático é “qualquer instrumento útil ao processo de 

ensino e aprendizagem”. Ainda, o autor afirma existirem duas interpretações para esses 

materiais, sendo a primeira referente ao palpável, denominado pelo autor como material 

manipulável estático, sendo que o material não permite transformação por continuidade, ou 

seja, sua estrutura física não se altera a partir de manipulações. 

A segunda, denominado material manipulável dinâmico, permite a transformação por 

continuidade, sendo que o autor defende que este tipo de material sobressai do anterior, 

pelo fato de facilitar uma melhor percepção das propriedades, além de descobertas que 

podem auxiliar e garantir uma aprendizagem mais significativa. 

São exemplos de materiais didáticos giz, cartaz, jogos, softwares educativos, 

caderno, etc. Como são vários os materiais com a finalidade de melhorar a aprendizagem 

do aluno, é cabível a utilização destes materiais em sala de aula com o intuito de enriquecer 

as aulas de matemática e torná-las menos exaustivas bem como estimular a criatividade do 

aluno, assim como afirma Lorenzato: 

 

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 
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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). 

 

O uso de material manipulativo é de grande valia no ensino da matemática, pois 

proporciona o manuseio de objetos de estudo, oportuniza reflexões matemáticas sobre o 

objeto, podendo estabelecer reflexões, aplicar conhecimentos já obtidos bem como adquirir 

novos conhecimentos. Vygotsky (1977) afirma que “acentuar os aspectos visuais é 

necessário, e não acarreta nenhum risco se se considerar apenas como etapa do 

desenvolvimento do pensamento abstrato, como meio e não como um fim em si mesmo”. 

Conforme Valente (1999), os softwares educativos podem ser classificados como: 

tutoriais, softwares de prática e fixação de exercícios, jogos, simulações, resolução de 

problemas. Inserem-se nesta classificação os softwares de geometria dinâmica que são 

considerados aqueles que não se limitam em simplesmente o usuário preencher lacunas e 

na sequência os resultados serem fornecidos. Segundo Zanin (1997), esses softwares dão 

oportunidade aos alunos de simular e investigar, possibilitando criar hipóteses, testar e 

analisar seus resultados. 

Os softwares de geometria dinâmica permitem aos alunos trabalharem com diversas 

figuras, investigando suas propriedades. Silva e Penteado (2009) entendem por software de 

geometria dinâmica como sendo aqueles que permitem construir e manipular objetos 

geométricos na tela do computador.  

Os softwares podem estimular os alunos, fazendo com que aumente o interesse pelo 

aprendizado, desenvolvam suas habilidades intelectuais devido à visualização lúdica 

facilitando o aprendizado. Estimulação esta, defendida por Moraes: 

 

[...] as instrumentações eletrônicas, se adequadamente utilizadas em 
educação, poderão se constituir em ferramentas importantes capazes de 
colaborar para a melhoria da qualidade do processo de aprendizagem, 
estimulando a criação de novos ambientes educacionais e de novas 
dinâmicas sociais de aprendizagem, colaborando, assim, para o surgimento 
de certos tipos de reflexões mentais que favorecem a imaginação, a 
intuição, a capacidade decisória, a criatividade, aspectos estes 
fundamentais para a sobrevivência individual e coletiva. (MORAES, 1997, p. 
07). 

 

Dentre os vários softwares disponíveis, o escolhido para este trabalho foi o software 

Geogebra, por ser primeiramente um software livre, de fácil acesso, mas também por ter se 

destacado no contexto da pesquisa que pretende trabalhar Geometria Plana. O Geogebra, 

por meio de suas ferramentas, pode trabalhar assuntos simples e potencializar abordagens 

de conteúdos mais complexos, bem como estabelecer estratégias de resolução de 

problemas, além da construção de conceitos. Segundo D’Ambrósio (2004): 
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o acesso a um maior número de instrumentos e de técnicas intelectuais dá, 
quando devidamente contextualizado, muito maior capacidade de enfrentar 
situações e problemas novos, de modelar adequadamente uma situação 
real para, com esses instrumentos, chegar a uma possível solução ou curso 
de ação. Isto é aprendizagem por excelência, isto é, capacidade de explicar, 
de apreender e compreender, de enfrentar, criticamente, situações novas. 
Aprender não é o mero domínio de técnicas, habilidades e nem a 

memorização de algumas explicações e teoria. (D’AMBRÓSIO, 2004, p. 
51). 

 

Segundo Hohenwarter
5
 (2009, p. 6), o “Geogebra é um software de matemática que 

junta geometria, álgebra e cálculo. Foi desenvolvido para ensinar matemática nas escolas”. 

O Geogebra fornece três visualizações dos objetos matemáticos: A “Zona Gráfica” onde se 

podem realizar construções geométricas, a “Zona Algébrica”, disponível para inserir 

diferentes expressões algébricas e “Folha de Cálculo” onde cada célula possui nome 

específico para se poder identificá-las diretamente, essas células podem ser usadas em 

expressões e em comando para identificar o conteúdo da célula correspondente. 

É importante salientar que cada objeto criado na “Zona Gráfica” pode ser também 

representado na “Zona Algébrica”. A Figura 3 representa os três tipos de visualização do 

Geogebra. 

 
Figura 3: Três tipos de visualização do Geogebra 

 

Fonte: Hohenwarter, (2009, p. 06). 

 

 

                                                
5
 Criou em 2001 o software Geogebra juntamente com uma equipe internacional de programadores. 



21 
 

A interface do Geogebra é de fácil acesso e intuitiva, facilitando assim a exploração e 

construção por meio das ferramentas disponíveis. O que também favorece a utilização do 

software com qualquer faixa etária. A Figura 4 apresenta a interface do Geogebra versão 

3.2. 

 

Figura 4: Interface do Geogebra versão 3.2 

Fonte: Imagem da versão 3.2 do Geogebra 
 

1. Zona Algébrica: Nelas podem ser visualizados os registros algébricos e 

geométricos, sendo que cada alteração feita pelo usuário será nela atualizada. 

2. Zona Gráfica: Podem ser visualizadas figuras geométricas inseridas por comando 

ou pelas ferramentas de inserção. 

3. Botões de ferramentas e inserções: são ferramentas que promovem um elevado 

grau de autoinstrução entre o usuário e o software, devido ao layout simples e de 

fácil manuseio para qualquer usuário. 

 

O Geogebra apresenta informações para a construção das ferramentas 

selecionadas. A Figura 5 apresenta uma possibilidade de inserção na Zona Gráfica do 

Geogebra para construção de polígonos.  
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Figura 5: Uma possibilidade na Zona Gráfica do Geogebra 

 

Fonte: Imagem da versão 3.2 do Geogebra 

 

 Pela Figura 5 é possível perceber a facilidade em manusear o Geogebra, visto que 

ao escolher uma ferramenta o software vai fornecendo instruções para sua construção. 

 Sendo assim, podemos considerar os softwares educativos como materiais didáticos, 

visto que podem ser instrumentos úteis no processo ensino e aprendizagem. Desta forma, o 

software Geogebra, que é um software educativo, foi inserido como material didático 

utilizado nesta pesquisa a fim de facilitar e modificar o ambiente das aulas, tornando-as mais 

lúdicas no ensino de Geometria Plana. 

 

2.3 CONTEXTUALIZAÇÃO NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

 Contextualizar, de acordo com o dicionário Houaiss (2010, p. 194), significa 

“incorporar (algo) em determinado contexto”. Na Matemática não é diferente, contextualizar 

é inserir determinado assunto em um contexto adequado ao público alvo.  

Segundo os PCNs (2000), a contextualização é o recurso utilizado para passar o 

aluno da posição de espectador passivo para a posição de sujeito ativo no contexto escolar 

de aprendizagem. Além disso, é proposto que deve existir uma relação entre o conteúdo e 

os aspectos presentes no cotidiano do aluno. Contextualizar é uma estratégia de provocar 

aprendizagens significativas, fazendo o aluno sair da condição “espectador passivo”, ou 

seja, que deixe de ser somente ouvinte e consiga estabelecer “[...] entre ele e o objeto do 

conhecimento uma relação de reciprocidade” (BRASIL, 2000, p. 78). Sendo assim, é 

possível afirmar que, contextualização é um recurso para associar os conceitos aprendidos 

com suas aplicações, podendo ser por meio de atividades pessoais nas quais os alunos se 

envolvam com o ambiente oportunizado pelo professor.  
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Brousseau (1996) afirma que durante a contextualização o professor realiza o papel 

inverso ao do cientista, ou seja, procura situações que deem sentido aos conhecimentos 

que serão ensinados para depois torná-los empíricos. Além disso, o docente apresenta a 

fase de personalização do objeto de estudo para que o aluno relacione às situações 

propostas, utilizando-as em outras ocasiões. 

A contextualização que se pretende trabalhar nesse projeto pode ser entendida como 

uma recontextualização que, segundo Cazden (1997), se dá quando o professor faz uma 

ampliação do conhecimento que o aluno já possui, podendo assim oportunizar novos 

significados aos conceitos já existentes. Dessa forma, o conteúdo é apresentado de forma 

descontextualizada para o aluno e, na sequência, o professor propicia situações de 

aplicação do conteúdo para que o aluno possa construir um conhecimento contextualizado. 

Para Gálvez (1996, p. 33), o professor que trabalha com a recontextualização oportuniza 

situações que envolvem os alunos de forma a utilizar seus conhecimentos para controlar 

determinada situação que lhe foi imposta. Desta forma, o aluno constrói um conhecimento 

contextualizado, o que se contrapõe à sequência habitual escolar, onde as aplicações do 

conhecimento antecedem a sua apresentação de forma descontextualizada.  

Para Brousseau (1996), o conhecimento é definido não somente pelo conjunto de 

situações trabalhado com a teoria matemática, mas também como a revisão de seus 

conceitos pelo aluno, pois, dependendo da situação, os conhecimentos adquiridos não são 

suficientes, podendo então completar seus conhecimentos, redefinindo-os, ou descobrindo 

novos contextos de utilização. A contextualização pode ser vista como uma maneira de 

argumentar sobre determinados conteúdos. Como afirma Tufano (2001, p. 40) ao dizer que 

a contextualização é o ato de colocar no contexto, mas também pode ser entendida como 

uma espécie de argumentação ou uma forma de encadear as ideias. 

Um algoritmo na matemática, segundo o dicionário Houaiss (2010, p. 33), refere-se a 

uma sequência finita de regras que permitem a resolução de problemas análogos. Isso 

difere do uso de questões contextualizadas. O uso de um algoritmo nem sempre é suficiente 

para se atingir os objetivos de aprendizagem, sendo, então, necessário trabalhar de forma 

contextualizada, mas sem menosprezar a aplicação de algoritmos, que por sua vez são 

eficazes na fixação de técnicas. Segundo Fonseca (1995), com a contextualização 

pretende-se ampliar a repercussão de determinado conhecimento, para que este possa 

contribuir na vida social, e nos projetos de quem o aprende.  

Na matemática, a contextualização é um instrumento útil, pois pode estimular a 

criatividade e incentivar a curiosidade do aluno. Segundo Pires (2000, p. 57), a matemática, 

quando colocada como instrumento de compreensão e leitura de mundo, estimula o 

“interesse, curiosidade, espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade de 

resolver problemas”. A contextualização na matemática prevista pelos PCNs consiste em: 
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No ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste 
em relacionar observações do mundo real com representações (esquemas, 
tabelas, figuras); outro consiste em relacionar essas representações com 
princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem 
grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a “falar” e a 
“escrever” sobre Matemática, a trabalhar com representações gráficas, 
desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados. 
(BRASIL, 1997, p. 19). 

 

Skovsmose (2004, p. 43), afirma que “a Educação Matemática não deve apenas 

ajudar os estudantes a aprender certas formas de conhecimento e de técnicas, mas também 

convidá-los a refletirem sobre como essas formas de conhecimento e de técnicas devem ser 

trazidas à ação”. Segundo os PCNs, o ensino de matemática consiste em apresentar a 

matemática de forma contextualizada e descontextualizada, ou seja, trabalhar com a parte 

genérica, mas buscando assimilar a utilização do conteúdo em situações do cotidiano do 

aluno e assim propiciar ao aluno o desenvolvimento de seu raciocínio matemático, bem 

como a construção de seu conhecimento por meio de situações do seu cotidiano.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo está estruturado em duas seções. Na primeira argumenta-se sobre os 

métodos utilizados para a realização da pesquisa. Na segunda seção abordam-se os 

procedimentos metodológicos adotados quanto à coleta e análise de dados. 

 

3.1 MÉTODOS DE PESQUISA 

  

Essa pesquisa se define como um estudo de campo de caráter qualitativo, pois as 

informações coletadas serão analisadas de acordo com o roteiro das quatro fases da 

Engenharia Didática. 

Segundo Gil (2010), um estudo de campo procura o aprofundamento de uma 

realidade específica. É realizada basicamente, por meio da observação direta das atividades 

do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e 

interpretações que ocorrem naquela realidade. 

A pesquisa qualitativa busca explorar diferentes conceitos de um determinado 

assunto, que não possui apenas um modelo para pesquisar, ou seja, 

 

a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão, de um grupo social, de 
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem 
qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de 
pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais tem sua 
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. (GOLDENBERG, 
1999, p. 34). 

 

A pesquisa qualitativa é aquela que busca entender um fenômeno específico em 

profundidade. Assim como as estatísticas, as regras e outras generalizações, ela trabalha 

com descrições, comparações e interpretações. Portanto, é mais participativa e menos 

controlável, dado que os participantes podem direcionar o rumo em suas interações com o 

pesquisador. Segundo Minayo (2000), na abordagem qualitativa não podemos pretender 

encontrar a verdade com o que é certo ou errado, ou seja, devemos ter como primeira 

preocupação a compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade. Ela se 

preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Na pesquisa qualitativa, 

a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, porém, se convence na forma de 

experimentação empírica, a partir da análise feita detalhada, abrangente, consistente e 

coerente, assim como na argumentação lógica das ideias. Por este motivo, conforme 

MICHEL, (2005), ela é mais utilizada e necessária nas ciências sociais, onde o pesquisador 

participa, compreende e interpreta, além de ser o instrumento principal, em que valoriza o 

processo e não apenas o resultado, dado que abre espaço para a interpretação. 
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A opção metodológica desta pesquisa é conhecida em âmbito da Educação 

Matemática como Engenharia Didática. Com a intenção de colocar em prática os 

pressupostos da Engenharia Didática, foi escolhido trabalhar com o conteúdo de Área, com 

os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual do município de Caxias 

do Sul. Para isso será realizada uma sequência didática envolvendo questões 

contextualizadas, com o objetivo de fazer o aluno pensar autônoma e produtivamente, 

motivando-o a construir conhecimentos matemáticos sobre Área para aplicá-los no 

cotidiano. 

Para a elaboração e aplicação da sequência didática foi utilizada a metodologia da 

Engenharia Didática, que ocorre em quatro fases: Análises Prévias, Análises a Priori, 

Experimentação e Análises a Posteriori. Na sequência será relatada cada uma das quatro 

fases. 

Na primeira fase da Engenharia Didática, definida por Análises Prévias, foi realizada 

em pesquisas feitas em outras dissertações dispostas no google acadêmico que 

trabalharam com Geometria plana, materiais manipulativos ou ainda questões 

contextualizadas, buscando-se contribuições significativas para o objetivo da pesquisa. 

Ainda na primeira fase, foi elaborado e aplicado um questionário visando investigar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre Área de figuras planas. 

Na segunda fase, denominada Análises a Priori, levando em consideração os 

estudos realizados na fase anterior, bem como os resultados do questionário, foi elaborada 

uma sequência didática sobre Área de figuras planas para aplicar na turma escolhida para 

realizar a pesquisa. 

Na terceira fase, denominada experimentação, foi aplicado a sequência didática 

elaborada na fase Análises a Priori. Nesta fase foi observado e registrado tudo o que 

poderia ser relevante para a pesquisa, ou seja, interesse dos alunos com o conteúdo, 

comentários, desempenho para a resolução das atividades, etc. 

Na quarta fase, denominada Análise a Posteriori, foi realizada a análise dos 

resultados coletados durante as fases anteriores da Engenharia Didática, bem como 

avaliado se os objetivos pré-estabelecidos foram atingidos. Nesta fase, ainda são sugeridas 

possíveis alterações da proposta realizada, bem como verificado se a sequência didática 

atingiu a realidade dos alunos de forma positiva. O próximo capítulo irá descrever os passos 

utilizados para a aplicação da Engenharia Didática como metodologia para o ensino de Área 

de figuras planas. 
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4 RESULTADOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA ENGENHARIA 

DIDÁTICA 

 

Este capítulo está organizado em quatro seções para melhor explanação das fases 

da Engenharia Didática na aplicação da sequência didática na turma de 8º ano da Escola 

Estadual de Ensino Médio João Triches. Na primeira seção, serão apresentados alguns 

estudos sobre o ensino de Geometria Plana e Espacial no Ensino Fundamental que 

contribuíram para a motivação desta pesquisa. Na segunda, será exposta a elaboração e 

organização da sequência didática. Na terceira, será relatada a experimentação, ou seja, 

será descrita a aplicação da sequência didática. Na quarta seção, serão apresentadas as 

reflexões acerca dos dados levantados, bem como a análise dos resultados. 

 

4.1 ANÁLISES PRÉVIAS 

 

A fase Análises Prévias da Engenharia Didática foi realizada por meio de estudos em 

algumas dissertações sobre o ensino de Geometria plana, a utilização de materiais 

manipulativos, o uso de questões contextualizadas, onde pôde-se perceber algumas 

dificuldades pertinentes que contribuíram para a realização deste trabalho. 

Na investigação sobre o assunto Área no Google Acadêmico surgiram trabalhos de 

Costa (2010), Barcelos (2013), Santos (2014), Sampaio (2015) e Vieira (2010), que serviram 

de suporte para a elaboração da sequência didática deste trabalho de conclusão de curso. 

Na sequência apresenta-se um breve relato sobre cada uma destas pesquisas. 

O estudo de Costa (2010) abordou a dificuldade dos alunos em aprender Geometria 

tendo como hipótese que o conteúdo é apresentado aos alunos de forma 

descontextualizada. Nesse sentido, ele teve a seguinte questão norteadora: A 

contextualização desses conceitos geométricos pode favorecer o processo de ensino 

aprendizagem do aluno? Para responder esta questão, utilizou como metodologia de ensino 

a resolução de problemas no ensino de Geometria. A autora realizou sua pesquisa em uma 

turma de 7º ano do Ensino Fundamental em uma escola estadual de Taubaté-SP, e concluiu 

que a contextualização favorece o aprendizado do aluno. 

No estudo de Vieira (2010) foi proposta uma sequência de atividades com alunos do 

Ensino Médio sobre Geometria Espacial. Teve como pergunta norteadora: “Que 

contribuições o software Geogebra e o uso de materiais concretos oferecem à 

aprendizagem do conteúdo Áreas de Figuras Planas e Espaciais, avaliadas segundo a 

teoria de Van Hiele, para alunos do Ensino Médio?”. Vieira (2010) concluiu que os recursos 

didáticos foram de suma importância para os estudos, uma vez que os alunos conseguiram 

formular conclusões importantes. Sendo assim, esses recursos podem criar novas 
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possibilidades de aprendizagem. Ainda, o autor afirma que o uso de recursos como o 

Geoplano e o Geogebra podem não ser a solução definitiva para suprir uma deficiência do 

ensino convencional, mas possibilitam novas alternativas para o desenvolvimento de 

conceitos geométricos. 

O estudo de Barcelos (2013) teve o intuito de utilizar o software Geogebra nas aulas 

de Geometria no Ensino Fundamental. O pesquisador aplicou uma sequência de atividades 

com o Geogebra a alunos de 6º e 9º anos, de maneira que os estudantes receberam 

arquivos prontos no Geogebra e, para cada arquivo, um roteiro com atividades a serem 

executadas. Após a entrega dos roteiros, o conteúdo estudado durante a atividade foi 

revisado em aula, sendo mencionado o seu objetivo com as atividades, além de refeitas as 

perguntas do roteiro como forma de consolidar o conteúdo abordado. Embora o objetivo 

inicial não era discutir o uso do computador, Barcelos (2013) afirmou que sua utilização 

pode proporcionar aulas mais dinâmicas, prazerosas e significativas para alunos e 

professores, favorecendo a discussão de propriedades matemáticas em que o uso das 

tecnologias tradicionais (quadro e giz) não seriam possíveis ou demandam muito tempo. 

Percebeu, ainda, que a partir da manipulação concreta, “o desenho em movimento”, os 

alunos desenvolvem a abstração proporcionando um entendimento da natureza do 

raciocínio matemático, pois eles experimentaram, criaram estratégias, fizeram conjecturas, 

argumentaram e deduziram propriedades matemáticas. 

O estudo de Santos (2014) teve como objetivo verificar se os alunos conseguiriam 

deduzir as fórmulas da área de figuras planas, utilizando software KIG6. Este software foi 

escolhido pelo autor, por sua facilidade de acesso e manipulação do usuário. A metodologia 

utilizada por ele foi a Engenharia Didática, na qual foi possível a realização de uma 

sequência didática com os 31 alunos de 6º ano de uma escola da rede estadual, localizada 

em Belém do Pará. Com esta sequência os alunos trabalharam com mais entusiasmo e 

maior interesse por estarem envolvidos com uma ferramenta pouco presente em seu 

cotidiano escolar, e conseguiram deduzir as fórmulas para calcular a área das principais 

figuras planas. 

Sampaio (2015), em seu trabalho de conclusão de curso, analisou o uso da 

tecnologia no ensino de Geometria, buscando destacar sua contribuição para a 

aprendizagem. Sob a orientação fenomenológica7, foram investigadas as potencialidades 

dos softwares educacionais, especialmente o Geogebra 3D. Uma proposta de intervenção 

foi construída para uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental para proporcionar a 

                                                
6
Software livre de geometria dinâmica. Disponível em: 

<https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdeedu/kig/kig.pdf> Acesso em: 20 jun. 2017. 
7
 Segundo Gil (2010) fenomenológica é uma metodologia de pesquisa que se pressupõe a uma 

descrição de experiência vivida. 
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exploração virtual e permitir ao professor trabalhar o conceito de Volume de sólidos 

geométricos.  

Tomando como ponto de partida os trabalhos citados anteriormente pretende-se 

trabalhar com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental o uso do software Geogebra, bem 

como enfatizar o uso de questões contextualizadas sobre Área, utilizando os princípios da 

Engenharia Didática. 

Como corpus do trabalho, foram utilizados questionários e roteiros de atividades 

respondidos pelos alunos. Sendo assim, foi solicitado aos responsáveis dos alunos que 

assinassem o termo de consentimento (Apêndice A), o qual autoriza o aluno a participar da 

pesquisa.  

Além disso, com o objetivo de investigar os conhecimentos prévios sobre Área, foi 

elaborado e aplicado um questionário (Apêndice B). Primeiramente a pesquisa foi 

organizada para investigar os conhecimentos prévios sobre Área e Volume, porém em 

virtude do tempo para a aplicação8, nesta pesquisa somente será analisado os registros 

sobre Área. As perguntas do questionário buscavam investigar se os alunos conheciam as 

figuras geométricas planas, se já haviam estudado sobre Área. Ainda foi disposto um 

exercício de repetição e uma questão contextualizada sobre Área, para analisar se os 

alunos apresentariam alguma dificuldade. 

 

4.2 CONCEPÇÃO E ANÁLISE A PRIORI 

 

Na fase Análise a Priori foi realizado um estudo das respostas obtidas por meio do 

questionário (Apêndice B). Nesta fase é necessário determinar as variáveis de comando no 

âmbito global e local. A escolha global está em torno da utilização de questões 

contextualizadas e como escolha local atividades de geometria plana sobre área.  

Com esta análise ficou evidente que a maioria dos alunos possui conhecimentos 

intuitivos para resolver exercícios de repetição sobre área. No entanto, observou-se que os 

conhecimentos não eram suficientes para resolver os problemas contextualizados, pois 

nenhum aluno conseguiu o problema proposto. 

Foi elaborado uma sequência didática de ensino de matemática sobre Área, prevista 

para ocorreram 20 períodos, organizados em seis Planos de Aula. Cada Plano de Aula 

possuía um número de períodos previstos para a sua aplicação, sendo cada período de 50 

minutos. Além disso, foram destinados dois períodos para a aplicação de uma avaliação 

diagnóstica, para o término da sequência didática. O Quadro 1 descreve como foi 

organizada a sequência didática a ser aplicada na turma. 

                                                
8
 A escola neste período encontrava-se parcialmente em greve. 
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Quadro 1: Sequência das aulas 
 

 
Tema da aula 

Objetivos Períodos 

Plano de Aula 1 - Unidades 
de medidas 

Apresentar diferentes unidades de 
medidas 

2 

Plano de Aula 2 – 
Introdução à Área 

Proporcionar a ideia intuitiva de Área. 2 

Plano de Aula 3 - Área do 
retângulo e do quadrado 

Estimular o aluno a deduzir as fórmulas 
da Área do retângulo e do quadrado. 

4 

Plano de Aula 4 - Área do 
paralelogramo e do 

triângulo 

Estimular o aluno a deduzir as fórmulas 
da Área do paralelogramo e do triângulo. 

4 

Plano de Aula 5 - Área do 
losango e do trapézio 

Estimular o aluno a deduzir as fórmulas 
da Área do losango e do trapézio. 

4 

Plano de Aula 6 – Revisão 
sobre Área 

Relembrar e trabalhar com aplicações do 
conteúdo. 

4 

Avaliação diagnóstica 
Identificar as características de 

aprendizagem dos alunos. 
2 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

A cada aula de exercícios foi solicitado aos alunos a entrega das atividades 

realizadas de modo a analisar a evolução dos alunos no decorrer da aplicação didática. A 

partir da análise das respostas dos alunos, foram selecionadas algumas soluções pra 

compor o corpus da pesquisa. 

 

4.3 EXPERIMENTAÇÃO 

 

A Experimentação ocorreu no segundo trimestre do ano de 2017, iniciando no mês 

de agosto e encerrando no mês de outubro do mesmo ano. Nesta fase, ocorreu a aplicação 

da sequência didática nas aulas de matemática com o auxílio do software Geogebra como 

ferramenta para auxiliar na dedução das fórmulas para calcular Área.  

Embora a pesquisa tenha utilizado o Geogebra como ferramenta manipulativa, não 

se teve o intuito de investigar o seu uso em sala de aula. Conforme Machado (1995, p. 233): 

 

não se faz mais qualquer sentido a discussão sobre a conveniência de se 
utilizar computadores na escola. Usar ou não usar já não é a questão. O 
computador está aí, cada vez mais presente fora da escola, insinuando-se 
como instrumento básico para muitas das tarefas escolares. A escola pode 



31 
 

até fechar os olhos para ele, mas estará deixando de lado aspectos 
significativos de realidade extraescolar, da sociedade como um todo.  

 

 Assim, no âmbito desta pesquisa, o Geogebra será apenas um facilitador e não um 

objeto de análise. A escola possuía netbooks suficientes para disponibilizar aos alunos com 

o software Geogebra instalado, o que proporcionou a utilização dessa tecnologia em sala de 

aula sem nenhum empecilho. A turma possuía 26 alunos, com faixa etária entre 12 e 17 

anos, estes foram divididos em duplas, de modo que cada dupla recebeu um roteiro com 

atividades para cada aula. A divisão da turma em duplas teve como objetivo permitir que os 

alunos discutissem e argumentassem sobre suas conclusões ao realizarem as atividades 

propostas.   

Após a entrega de cada atividade, as duplas socializaram suas conclusões para a 

turma, com o intuito de construir o conceito matemático envolvido em cada atividade, sendo 

que a interversão da professora ocorria apenas na organização das ideias dos alunos.  

Nesta sessão será apresentada a descrição minuciosa da aplicação de cada aula da 

sequência didática, para que sejam analisadas posteriormente. Para todas as aulas foram 

elaborados Planos de Aula, contendo o conceito da aula, o conteúdo, os objetivos, os 

recursos utilizados, a metodologia, a descrição do desenvolvimento da aula, a forma de 

avaliação e também são apresentados exercícios de repetição e contextualizados. Esses 

exercícios foram aplicados com o intuito de posteriormente serem analisados para verificar 

se por meio de uma sequência didática, atrelada a questões contextualizadas, é possível 

promover situações de aprendizagem acerca dos conceitos de Área para os alunos do 

Ensino Fundamental. Todas as aulas ocorreram no turno da tarde, sendo dois períodos na 

segunda-feira, um na quarta-feira e dois na sexta-feira, conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2: Horário das aulas de matemática da turma 
 

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:30 Matemática - - - - 

14:20 Matemática - Matemática - - 

15:10 - - - - Matemática 

16:00 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo  

16:20 - - - - Matemática 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

  

Todas as atividades solicitadas para os alunos foram desenvolvidas em sala de aula, 

a fim de proporcioná-los a oportunidade da solicitação de atendimento das dúvidas à 

professora, quando necessário, bem como para permitir a observação dos alunos durante 
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as resoluções. Para melhor acompanhamento dos alunos, eles resolveram os exercícios 

individualmente. 

 

4.3.1 PLANO DE AULA 1 – UNIDADES DE MEDIDAS 

 

O Plano de Aula 1 (Apêndice C) teve como objetivos apresentar diferentes unidades 

de medida para medir comprimento; identificar unidades de medida adequadas para 

diferentes situações; trabalhar a conversão de unidades de medida e proporcionar questões 

contextualizadas a fim de promover situações de aprendizagem acerca dos conceitos de 

unidades de medidas.  

A Aula 1 ocorreu no dia 28/08/2017, nos dois primeiros períodos da tarde. A aula 

iniciou com o estudo sobre unidades de medidas, com breves relatos históricos, no qual a 

professora explicou no quadro algumas unidades exemplificando suas aplicações em 

diferentes contextos. Foi explicado também como converter unidades de medidas e na 

sequência foi disponibilizado tempo para a resolução e posteriormente correção dos 

exercícios. A aula foi programada para um período, mas com a correção das atividades 

foram utilizados os dois períodos do dia 28/08/2017.  

 

 

4.3.2 PLANO DE AULA 2 – INTRODUÇÃO A ÁREA 

 

O Plano de Aula 2 (Apêndice D) teve como objetivos utilizar a malha quadriculada 

para estimular a ideia intuitiva sobre área; determinar Área de figuras planas utilizando 

sobreposição de figuras com o auxílio do Geogebra e proporcionar questões 

contextualizadas que envolvam Área a fim de promover situações de aprendizagem.  

A Aula 2 ocorreu no dia 01/09/2017, nos terceiro e quarto períodos da tarde. Esta 

aula foi destinada aos alunos como introdução ao assunto Área de figuras planas, iniciando 

com algumas sondagens sobre o assunto e, como consequência, a definição de Área. 

Sendo assim, foram exemplificadas algumas situações envolvendo Área de figuras planas, 

bem como calculada a Área das imagens apresentadas na Figura 6, com o objetivo de 

proporcionar a ideia intuitiva para os alunos, determinando-se as Áreas a partir da contagem 

dos quadradinhos da malha quadriculada. 
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Figura 6: Atividade desenvolvida pela professora com os alunos 

 

Fonte: adaptado de ANDRINI; VASCONCELLOS (2015) 

 

Neste momento foi a primeira vez que os alunos tiveram contato com o software 

Geogebra, no qual apenas abriram a imagem e contaram os quadradinhos de cada imagem 

com a professora. Em seguida foram apresentadas duas atividades que também envolviam 

Áreas e sem usar as ferramentas do software Geogebra, os alunos deveriam apenas contar 

os quadradinhos das imagens para determinar as Áreas da Atividade 1. 

  A imagem da tela do netbook vista pelos alunos para a Atividade 1 está apresentada 

na Figura 7. 

 

Figura 7: Imagem da tela dos netbooks para a Atividade 1 

 

Fonte: adaptado de ANDRINI; VASCONCELLOS (2015) 

 

 Para a Atividade 1, a professora explicou brevemente alguns comandos9 do software 

Geogebra, pois os alunos deveriam responder no próprio Geogebra a Área de todas as 

figuras. Além disso, deveriam apontar em quais imagens tiveram dificuldades em calcular a 

                                                
9
 Inserir ou retirar a malha quadriculada, mover janela de visualização, mover objetos, inserir textos, 

salvar documentos. 
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Área, justificando o motivo. Essa atividade, depois de encerrada, foi entregue para o 

professor através do uso de um pen drive.  

Após todos entregarem a Atividade 1, foram apresentadas aos alunos a ferramenta 

“mover” do Geogebra, para que fizessem uso para sobrepor as figuras da Atividade 2 a fim 

de determinar a Área.  

 Nesta Atividade novamente os alunos deveriam calcular as Áreas das figuras, porém 

utilizando a ferramenta “mover” do software Geogebra anotando quais possuem Área igual 

da Figura A (primeira imagem da Figura 4), descrevendo se tiveram dificuldade e 

justificando sua resposta. 

  Por fim, foram apresentadas duas questões contextualizadas com o intuito de 

familiarizar os alunos com a ideia de interpretar questões para resolvê-las. Uma questão 

solicitada para os alunos foi calcular a Área ocupada pela peça de número 4 do tangram 

apresentado na Figura 8 seguir. 

 

Figura 8: Imagem do Tangram para a Questão 1 do Plano de Aula 

 

Fonte: adaptado de ANDRINI; VASCONCELLOS (2015) 

 

 A segunda questão solicitada para os alunos foi calcular quantos azulejos do tipo II 

serão utilizados para revestir o painel da Figura 9. Sabendo que se for revestido com os 

azulejos do tipo I são necessários 72 azulejos. Os azulejos do tipo II podem ser seccionados 

para completar o revestimento. 
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Figura 9: Painel para a Questão 2 do Plano de Aula 2 

 

 
Fonte: adaptado de ANDRINI; VASCONCELLOS (2015)  

 

 Depois que os alunos terminaram as atividades, foi realizada a correção em grupo, 

para evitar alguma conclusão equivocada. 

 

4.3.3 PLANO DE AULA 3 – ÁREA DO RETÂNGULO E DO QUADRADO 

 

O Plano de Aula 3 (Apêndice E) teve como objetivo estimular os alunos a estabelecer 

uma relação da Área do retângulo com a sua base e altura; estimular os alunos estabelecer 

uma relação com a Área do quadrado e seus lados ambos com o auxílio do software 

Geogebra e proporcionar questões contextualizadas a fim de promover situações de 

aprendizagem acerca dos conceitos de Área do retângulo e do quadrado.  

A Aula 3 ocorreu no dia 04/09/2017, nos dois primeiros períodos no laboratório de 

informática, no qual foi relembrado com os alunos o conceito de retângulo. Na sequência foi 

solicitado aos alunos que sentassem em duplas e integralizem o Roteiro 1, disposto no 

Plano de Aula 3, no qual os alunos utilizaram o primeiro período.  

O Roteiro 1 teve o objetivo de estimular os alunos a deduzirem uma fórmula de 

calcular a Área de retângulo, utilizando como ferramenta de apoio o software Geogebra. 

Após os alunos concluírem o Roteiro 1, a professora solicitou que compartilhassem suas 

respostas para o grande grupo, a fim de discutir e definir qual seria a fórmula da Área de um 

retângulo e expôs no quadro com exemplos de aplicações desta fórmula.  

Na sequência foi relembrado com os alunos o conceito de quadrado e solicitado aos 

alunos realizarem o Roteiro 2 com o objetivo de estimular os alunos a deduzirem uma 

fórmula de calcular a Área do quadrado, utilizando como ferramenta de apoio o software 

Geogebra. Os alunos realizaram o Roteiro 2 como muita agilidade utilizando 

aproximadamente 20 minutos do tempo disponível.  
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Após os alunos concluírem o Roteiro 2, a professora solicitou que compartilhassem 

suas respostas para o grande grupo, a fim de discutir e definir qual seria a fórmula da Área 

de um quadrado e, na sequência, expôs no quadro com exemplos de aplicações desta 

fórmula. Depois dos exemplos, foi entregue uma cópia impressa, com exercícios de 

repetição e contextualizados, com o intuito de promover situações de aprendizagem acerca 

dos conceitos de Área do retângulo e do quadrado. 

No dia 06/09/2017, a aula ocorreu no segundo período da tarde e foi destinado à 

resolução de exercícios entregue na última aula. No dia 11/09/2017, a aula ocorreu nos dois 

primeiros períodos da tarde e foi destinada ao término das atividades solicitadas e à 

correção das mesmas. A verificação foi feita de forma participativa, e os alunos foram 

argumentando suas dificuldades em resolver os exercícios. O Plano de Aula 3 foi 

organizado para ocorrer em quatro períodos, porém foram utilizados cinco períodos para 

sua integralização. 

 

4.3.4 PLANO DE AULA 4 – ÁREA DO PARALELOGRAMO E DO TRIÂNGULO 

 

O Plano de Aula 4 (Apêndice F) teve como objetivo estimular os alunos a 

estabelecerem uma relação entre a área do paralelogramo, sua base e altura, uma relação 

entre a área do triângulo, sua base e altura, ambos com o auxílio do software Geogebra e 

proporcionar questões contextualizadas a fim de promover situações de aprendizagem 

acerca dos conceitos de Área do paralelogramo e do triângulo.  

A Aula 4 iniciou no dia 15/09/2017, nos terceiro e quarto períodos da tarde, no 

laboratório de informática. Foi relembrado com os alunos o conceito de paralelogramo e, 

para dar seguimento a aula, foi solicitado aos alunos sentarem em duplas para realização do 

Roteiro 3, disposto no Plano de Aula 4. Para a realização desta aula foi planejado dispor um 

período de aula, mas os alunos realizaram o Roteiro 3, com maior agilidade e facilidade do 

que os Roteiros 1 e 2, de modo que foram utilizados aproximadamente 25 minutos da aula. 

O Roteiro 3 teve como objetivo estimular os alunos a deduzirem uma forma de 

calcular a Área do paralelogramo, utilizando como ferramenta de apoio o software 

Geogebra. Após os alunos concluírem o Roteiro 3, a professora solicitou que 

compartilhassem suas respostas para o grande grupo, a fim de discutir e definir qual seria a 

fórmula da Área de um paralelogramo, e expôs no quadro com exemplos de aplicações 

desta fórmula. 

Dando continuidade à aula, foi relembrado o conceito de triângulo para que, na 

sequência, os alunos integralizassem o Roteiro 4 que teve o objetivo de estimular os alunos 

a deduzirem uma fórmula para calcular a Área do triângulo, utilizando como ferramenta de 

apoio o software Geogebra. Os alunos necessitaram de maior tempo para conclusão do 
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Roteiro 4, utilizando aproximadamente 40 minutos. Com o Roteiro 4 concluído, foi exposto 

no quadro com o auxílio das conclusões dos alunos uma fórmula para calcular a Área de 

triângulo, bem como exemplos e aplicações dessa fórmula, resolvidos de forma participativa 

com os alunos. 

No dia 18/09/2017, a aula ocorreu nos dois primeiros períodos da tarde e foi 

destinada à resolução de exercícios de repetição e contextualizados, exercícios estes 

dispostos no Plano de Aula 4. Esta aula teve o objetivo de promover situações de 

aprendizagem acerca dos conceitos de Área envolvendo paralelogramo e triângulo. Os 

alunos receberam as atividades em xérox e dispuseram de dois períodos para resolução.  

No dia 22/09/2017, a aula ocorreu no terceiro e quarto período da tarde e foi 

destinada para a correção dos exercícios. A correção foi feita de forma participativa e os 

alunos foram argumentando suas dificuldades na resolução dos exercícios. O Plano de Aula 

4 foi organizado para ocorrer em quatro períodos, porém foram utilizados cinco períodos 

para sua integralização. 

 

4.3.5 PLANO DE AULA 5 – ÁREA DO LOSANGO E DO TRAPÉZIO 

 

O Plano de Aula 5 (Apêndice G) teve como objetivo estimular os alunos a 

estabelecerem uma relação entre a área do losango e suas diagonais; estimular os alunos a 

estabelecer uma relação entre a área do trapézio, sua base maior, sua base menor e sua 

altura ambas com o auxílio do software Geogebra e proporcionar questões contextualizadas 

a fim de promover situações de aprendizagem acerca dos conceitos de Área do losango e 

do trapézio.  

A Aula 5 iniciou no dia 25/09/2017 nos dois primeiros períodos da tarde, no 

laboratório de informática. Foi relembrado com os alunos o conceito de losango para que na 

sequência se organizassem em duplas e integralizassem o Roteiro 5 disposto no Plano de 

Aula 5. A realização do Roteiro 5 ocorreu no forma ágil pelos alunos, que utilizaram 

aproximadamente 25 minutos do tempo disponível. 

O Roteiro 5 teve como objetivo estimular os alunos a deduzirem uma forma para 

calcular a Área do losango, utilizando como ferramenta de apoio o software Geogebra. Após 

os alunos concluírem o Roteiro 5, a professora solicitou que compartilhassem suas 

respostas para o grande grupo, a fim de discutir e definir qual seria a fórmula da Área de um 

losango, e expôs no quadro com exemplos de aplicações desta fórmula. 

Para dar continuidade à aula, foi relembrado com os alunos o conceito de trapézio, a 

fim de solicitar a integralização do Roteiro 6, com o objetivo de estimular os alunos a 

deduzirem uma fórmula de calcular a Área do trapézio, utilizando como ferramenta de apoio 
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o software Geogebra. Os alunos realizaram o Roteiro 6 com muita dificuldade para escrever 

suas conclusões, de modo que utilizaram um período para a integralização. 

No dia 27/09/2017, foi solicitado aos alunos que compartilhassem suas respostas 

para o grande grupo e, com o auxílio das suas contribuições, foi determinada a fórmula para 

calcular a Área do trapézio. Também com o auxílio dos alunos, foram resolvidos alguns 

exemplos e aplicações dessa fórmula.  Ainda no dia 27/09/2017, foi entregue uma cópia 

impressa contendo os exercícios selecionados a fim de promover situações de 

aprendizagem acerca dos conceitos de Área do losango e do trapézio. 

A aula do dia 29/09/2017 ocorreu nos terceiro e quarto períodos da tarde, sendo 

destinada ao término da resolução e correção dos exercícios solicitados na aula anterior. O 

Plano de Aula 5 foi organizado em quatro períodos, porém foram utilizados cinco períodos 

para sua integralização. 

 

4.3.6 PLANO DE AULA 6 – REVISÃO SOBRE ÁREA 

 

O Plano de Aula 6 (Apêndice H) teve como objetivo revisar os conceitos de Área; 

relembrar as relações estudadas e proporcionar questões contextualizadas a fim de 

promover situações de aprendizagem acerca dos conceitos de Área.  

A Aula 6 ocorreu no dia 02/10/2017, nos dois primeiros períodos da tarde, na sala de 

aula. Após revisar com os alunos os conceitos e relembrar as fórmulas estudadas, foi 

entregue para os mesmos uma lista de atividades envolvendo exercícios de repetição e 

questões contextualizadas sobre Área de todos os polígonos estudados.  Os alunos 

dispuseram dos dois períodos em sala de aula para a resolução. 

Nos dia 04/10/2017 e 06/10/2017 as aulas foram destinadas a correção dos 

exercícios, totalizando três períodos para sua conclusão. A correção novamente foi 

realizada de forma participativa, com o objetivo de analisar o entendimento dos alunos e 

sanar suas dúvidas. 

 

4.3.7 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

A avaliação diagnóstica (Apêndice I) ocorreu no dia 09/10/2017, nos dois primeiros 

períodos da tarde. Essa avaliação teve como objetivo de identificar as características de 

aprendizagem dos alunos, principalmente a respeito das questões contextualizadas. Para 

melhor observação dos alunos, a avaliação foi realizada individualmente. 

Para cumprir com este propósito, a avaliação foi realizada com três exercícios de 

repetição, no qual o aluno apenas necessitava identificar a fórmula correta para aplicar e 

assim teria a sua resolução. Esses exercícios possuíam o objetivo de investigar a resolução 
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dos alunos por meio de aplicação de algoritmo. Além disso a avaliação tinha em sua 

composição sete questões contextualizadas, nos quais os alunos precisavam estabelecer 

uma estratégia de resolução que antecipava a aplicação do algoritmo, ou seja, a aplicação 

da fórmula. Essas questões tiveram como objetivo, investigar a resolução/estratégia 

utilizada pelos alunos depois de terem sido oportunizados questões contextualizadas em 

sala de aula durante a aplicação da sequência didática. 

 

4.4 ANÁLISE A POSTERIORI 

 

Na fase Análise a Posteriori foram analisados os dados coletados por meio das 

atividades entregues pelos alunos, pelo questionário, pela avaliação diagnóstica e ainda 

pelas observações feitas pela professora durante as aulas, a fim de analisar/avaliar se os 

objetivos previstos foram alcançados. 

Para melhor explanar as principais observações dos resultados coletados, os alunos 

foram nomeados conforme ordem alfabética por aluno 1, aluno 2, ... e aluno 26. Salientamos 

ainda que durante a aplicação da sequência didática, muitos alunos faltaram às aulas devido 

ao fato de alguns professores estarem em greve e, de modo que os alunos eram liberados 

mais cedo em determinados dias. 

Com a aplicação do questionário para sondar os conhecimentos prévios dos alunos, 

foi contabilizado que 25 alunos responderam. Para a primeira pergunta que se referia a dizer 

o que se entende por figuras geométricas, 15 alunos responderam não sabiam, ou não 

lembravam, outros nove tentaram responder, porém nenhuma das respostas foram 

satisfatórias e um aluno deixou a questão em branco. A Figura 10 apresenta o resultado do 

aluno 25 para a Questão 1.  

 

Figura 10: Resultado do aluno 25 para a Questão 1 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Contabilizamos que nenhum aluno conseguiu responder de forma satisfatória a 

Questão 1. Para a Questão 2, que buscava identificar o que os alunos entendem por Área, 

foi contabilizado que 17 alunos responderam que não sabiam ou que não lembravam do 
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conteúdo e oito alunos tentaram responder, mas nenhuma resposta foi satisfatória. A Figura 

11 apresenta o resultado do aluno 2 para a Questão 2. 

 

Figura 11: Resultado do aluno 2 para a Questão

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

O resultado do aluno 2, foi o que mais de aproximou da resposta correta. 

Considerando que Área é a região determinada por uma quantidade de quadrado de lado 1 

unidade. 

Com os resultados coletados pelo questionário ficou evidente que os alunos mesmo 

sem saber o conteúdo entenderam o que se pedia nos exercícios de repetição e ainda estão 

acostumados a trabalhar com algoritmos, pois muitos alunos durante o preenchimento do 

questionário solicitaram à professora uma fórmula de calcular a Área das figuras planas. 

Supondo assim existir uma fórmula pronta, ou seja, um algoritmo que encontre a solução 

para tal exercício. A Figura 12 apresenta a resposta do aluno 5 para o exercício do 

questionário que solicitava o cálculo de Área de quadrados. 

 

Figura 12: Resultado do aluno 5 para o cálculo de Área do quadrado

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

A Figura 13 apresenta os resultados do aluno 22 para o exercício do questionário 

que solicitava o calculo de Área de quadrados. 
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Figura 13: Resultado do aluno 22 para o cálculo de Área do quadrado 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

O aluno 22 justificou não lembrar com certeza como calcular, mas podemos observar 

que intuitivamente resolveu de forma correta, apenas não utilizou a unidade de medida 

corretamente, utilizando unidade de comprimento. Esse mesmo cálculo foi resolvido por 

mais quatro alunos da turma. Sendo que todos deixaram a unidade de medida em 

comprimento. A Figura 14 apresenta a resolução do aluno 4. 

 

Figura 14: Resultado do aluno 4 para o cálculo de Área do quadrado 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Como podemos perceber esse aluno somou os valores indicados na imagem, ainda 

outros dois alunos multiplicaram o valor indicado por quatro, além dos outros dezoito alunos 

que preencheram o questionário argumentando não lembrar do conteúdo ou ainda não ter 

estudado, evidenciando assim não saberem o conteúdo Área. 

A questão contextualizada sobre Área do questionário contabilizou 23 alunos que 

responderam não ter entendido ou que não sabiam fazer a questão e apenas dois tentaram 

resolver. Um aluno apenas colocou a resposta final errada e o outro aluno respondeu de 
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maneira correta. A Figura 15 apresenta o resultado do aluno 7, que resolveu de forma 

correta. 

 

Figura 15: Resultado do aluno 7 para a Questão contextualizada sobre Área 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Ainda, para esta questão, novamente alguns alunos argumentaram necessitar de 

fórmula para resolver o problema. Com os resultados do questionário, foi evidenciado uma 

forte vontade dos alunos em querer aplicar fórmulas para resolver as atividades, já 

pressupondo ter um algoritmo pronto que deverá ser utilizado para encontrar a solução para 

as atividades solicitadas. Na sequência as argumentações e reflexões feitas pela professora 

durante a aplicação da sequência didática. 

No Plano de Aula 1 os alunos ficaram bem confortáveis com a explicação do 

conteúdo sobre Unidades de Medida, sendo que os alunos argumentaram que o conteúdo 

estava fácil. Após a explicação, foi solicitado aos alunos a resolução de alguns exercícios de 

repetição e alguns contextualizados. Nos exercícios de repetição os alunos não tiveram 

dificuldades em realizá-los, constatação esta possível ser observada pelo professor 

praticamente não ser solicitado para ajudar nas resoluções. Também foi verificado a 

facilidade na resolução destes exercícios pelos os alunos por meio da observação dos 

cadernos após o professor passar nas classes. Já no caso dos exercícios contextualizados 

foi diferente, pois os alunos solicitavam a professora frequentemente para todas as 

atividades. 

Ainda, é importante salientar que os comentários dos alunos foram no sentido de que 

o conteúdo estava fácil se a professora não solicitasse exercícios contextualizados. 

Exercícios estes que geraram muitas perguntas à professora, bem como discussão entre os 

alunos. Estas questões contextualizadas possuíam o objetivo de familiarizar os alunos com 

questões que envolvem uma interpretação para solucioná-las e não apenas aplicar um 

algoritmo. Os objetivos deste plano de aula foram atingidos, visto que foram apresentadas 
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diferentes unidades de medida para medir comprimento e os alunos conseguiram identificar 

unidades de medida adequadas para diferentes situações, além de converterem unidades 

de medida sem dificuldades. Ademais às questões contextualizadas proporcionaram um 

ambiente reflexivo para diferentes situações de aprendizado. 

No Plano de Aula 2, durante a explicação do exemplo apresentado anteriormente na 

seção 3.5.2 pela Figura 6, que foi realizado pela professora com o auxílio dos alunos, os 

comentários entre eles eram de que essa matéria estava fácil, chegando até perguntarem: 

“É só isso que tem que fazer?” 

Na realização da Atividade 1, foi observado pelo professor/pesquisador que todos os 

alunos somaram os quadradinhos para determinar a Área das figuras. Segundo seus 

comentários e anotações a dificuldade ocorreu no caso do cálculo da Área da Figura F, 

sendo que alguns até argumentaram ser impossível, pois não conseguiam juntar 

quantidades suficientes de quadradinhos para atingir um valor conhecido. 

Resolvendo a Atividade 2, toda a turma conseguiu com êxito calcular a Área da 

Figura F. Ainda, alguns alunos solicitaram: “Por que não apresentei esta ferramenta antes?” 

Logo, ficou evidente, para esta atividade, que a utilização das ferramentas do Geogebra 

auxiliou positivamente o desenvolvimento da aula. 

Após as Atividades 1 e 2, foram trabalhados com os alunos duas questões 

contextualizadas dispostas no Plano de Aula 2. Alguns alunos apresentaram um pouco de 

dificuldade nas resoluções. Porém, como as atividades possuíam a malha quadriculada 

ativa, como mostrada anteriormente nas Figuras 8 e 9 da seção 3.5.2, os alunos 

conseguiram resolver satisfatoriamente essas atividades.  

A introdução do software Geogebra agradou aos alunos, sendo que muitos 

mostraram-se mais interessados nas aulas. Ainda, os alunos argumentaram que as 

atividades desenvolvidas ficaram mais fáceis e mais divertidas, atingindo assim um ponto 

positivo para o decorrer das aulas. Os objetivos deste plano de aula foram atingidos, visto 

que foi utilizada a malha quadriculada para estimular a ideia intuitiva sobre Área, os alunos 

determinaram as Áreas utilizando decomposição de figuras com o auxílio do Geogebra, e as 

questões contextualizadas proporcionaram um ambiente reflexivo para diferentes situações 

de aprendizado. 

No Plano de Aula 3 os alunos atenderam as expectativas esperadas pois, todos os 

estudantes, conseguiram completar as tabelas solicitadas no Roteiro 1, pré-requisito para 

poder identificar a fórmula para calcular a Área de um retângulo. Para não ocorrer nenhuma 

conclusão equivocada, assim que os alunos terminavam de preencher as suas tabelas, a 

professora corrigia suas anotações e, na sequência, analisando os dados que os alunos 

construíam suas conclusões. Todos os alunos conseguiram resolver com êxito a atividade 

proposta e sem dificuldades concluíram que para calcular a Área de um retângulo podemos 
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multiplicar o valor da medida de sua base pelo valor da medida de sua altura. Nas Figuras 

16 e 17, encontram-se alguns resultados obtidos pelos alunos. 

 

Figura 16: Resultado dos alunos 5 e 20 para o Roteiro 1 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 
 
 
 

Figura 17: Resultado dos alunos 2 e 7 para o Roteiro 1 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Podemos observar que ambos os alunos atingiram um resultaram satisfatório para a 

proposta da atividade. Para o Roteiro 2, os alunos não apresentaram dificuldades em 

concluir que a Área de um quadrado pode ser obtida multiplicando dois de seus lados ou 

ainda elevando um de seus lados ao quadrado. 

As Figuras 18 e 19 mostram alguns resultados obtidos pelos alunos sobre área do 

quadrado. 

Figura 18: Resultado dos alunos 6 e 9 para o Roteiro 2 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 
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Figura 19: Resultado do aluno 19 e 23 ara o Roteiro 2 

 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Podemos observar que os alunos concluíram de maneira correta a proposta da 

atividade. Nos exercícios de repetição os alunos não apresentaram nenhuma dificuldade, 

porém nas atividades contextualizadas os alunos apresentaram grande dificuldade, 

chamavam pela professora todo momento para dúvidas, em alguns casos pode-se perceber 

que os alunos queriam encontrar nas figuras o que a atividade solicitava, sem a 

necessidade de ler o enunciado.  

Na realização desta lista de exercícios que está contida no Plano de Aula 3, ficou 

evidente o comodismo dos alunos, que estão acostumados com exercícios de repetição, 

com os quais não precisam se preocupar muito em “pensar” no que estão fazendo, apenas 

aplicam um algoritmo e este mesmo, é solução para os próximos exercícios.   

As questões contextualizadas selecionadas para esta aula foram pensadas de forma 

a exigir do aluno uma interpretação para a sua solução. Nas primeiras questões os alunos 

estavam sendo bem resistentes, dizendo que não sabiam fazer, e estavam desistindo, mas 

com o auxílio do professor, aos poucos os alunos foram se motivando.  

Todos os alunos conseguiram realizar as atividades propostas que não eram 

contextualizadas. Assim que todos terminaram, foi solicitada a entrega das atividades e as 

mesmas foram corrigidas no quadro de forma participativa, com o objetivo de sanar algumas 

dúvidas que ainda teriam ficado. Não foram todos os alunos que resolveram de forma 

correta todas as questões. A Figura 20 apresenta uma questão sobre quadrado, do Plano de 

Aula 3, e foi uma questão que todos conseguiram terminar, embora muitos necessitaram do 

auxílio da professora para resolver. 
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Figura 20: Resultado do aluno 22 para a Questão 3 sobre quadrado do Plano de Aula 3 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

O aluno resolveu de maneira correta a questão, soube retirar as informações do 

problema e trabalhar com elas para solucionar a questão. A Figura 21 apresenta o resultado 

do aluno 22 para a Questão sobre retângulo do Plano de Aula 3. 
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Figura 21: Resultado do aluno 9 questão 5 sobre retângulo do Plano de Aula 3 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

  

Poucos alunos conseguiram resolver a Questão 5. Como podemos perceber na 

Figura 21 o aluno que resolveu apenas descontou a largura da faixa decorada em um dos 

lados, de modo que ainda necessitaria descontar do comprimento mais 1 metro e da largura 

mais 1 metro. As dimensões da área lisa seriam 5 m x 3 m, de modo que a área seria 15 m² 

e não 24 m².  

Os objetivos deste plano de aula foram atingidos visto que os alunos estabeleceram 

uma relação da Área do retângulo com a sua base e altura com o auxílio do software 

Geogebra; estabeleceram também uma relação com a Área do quadrado e seus lados com 

o auxílio do software Geogebra e as questões contextualizadas proporcionaram um 

ambiente reflexivo para diferentes situações de aprendizado. Os alunos tiveram dificuldades 

ao serem apresentados aos exercícios contextualizados, porém essas dúvidas foram 

sanadas pela professora durante a correção dos exercícios. 

Na Aula 4 os alunos atenderam as expectativas esperadas pois, todos conseguiram 

resolver com êxito a atividade proposta e, sem dificuldades, conseguiram concluir que para 

calcular a área de um paralelogramo podemos multiplicar o valor de sua base pelo valor de 

sua altura. Na sequência as Figuras 22 e 23 apresentam alguns resultados obtidos. 
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Figura 22: Resultado dos alunos 6 e 9 para o Roteiro 3 

 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 23: Resultado dos alunos 7 e 15 para o Roteiro 3 

 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Os alunos concluíram de maneira correta a proposta do Roteiro 4. Para o mesmo 

com relação à Área de triângulos, os alunos apresentaram facilidade no manuseio do 

Geogebra, porém alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade para concluir a fórmula 

para calcular a área de um triângulo. Ao pedirem informações para a professora apenas foi 

informado que talvez, somente uma conta não seria suficiente, visto que os alunos estavam 

tentando chegar aos resultados por eles encontrados com apenas uma conta. Visto que os 

alunos estavam tentando multiplicar, somar, dividir ou subtrair os valores, utilizando um 

pouco mais de tempo na aula todos conseguiram concluir com êxito que para calcular a área 

de um triângulo podemos multiplicar as medidas da base e da altura e dividir o resultado por 

dois. As Figuras 24 e 25 apresentam alguns resultados obtidos pelos alunos.  

 

Figura 24: Resultado dos alunos 10 e 18 para o Roteiro 4 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 
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Figura 25: Resultado dos alunos 3 e 11 para o Roteiro 4 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Os alunos apresentaram resultados satisfatórios para a conclusão do Roteiro 4. 

Novamente os alunos não tiveram dificuldade em resolver os exercícios de repetição. Com 

as atividades contextualizadas, foi notado que os alunos estavam um pouco mais 

familiarizados, mas ainda assim a dificuldade em estabelecer estratégias de resoluções foi 

notável. A Figura 26 apresenta o resultado do aluno 20 para a questão 5 sobre 

paralelogramo do Plano de Aula 4. 

 

Figura 26: Resultado do aluno 20 para a questão 5 sobre paralelogramo do Plano de Aula 4 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 
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O aluno informou os dados do enunciado e os utilizou de maneira correta para 

resolver a questão. A Figura 27 apresenta o resultado do aluno 12 para a questão 4 sobre 

triângulo do Plano de Aula 4. 

 

Figura 27: Resultado do aluno 12 para a questão 4 sobre triângulo do Plano de Aula 4 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 
 

O aluno resolveu de maneira correta a questão. No Plano de Aula 5 os alunos 

atenderam as expectativas esperadas pois, todos os alunos, conseguiram com êxito 

resolver a atividade proposta e, sem dificuldades, conseguiram concluir que para calcular  

área de um losango podemos multiplicar o valor da medida de sua diagonal maior pelo valor 

da medida de sua diagonal menor e dividir o resultado por dois. As Imagens 28 e 29 

mostram alguns resultados obtidos pelos alunos. 
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Figura 28: Resultado dos alunos 11 e 21 para o Roteiro 5 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 29: Resultado dos alunos 13 e 17 para o Roteiro 5 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Os alunos atenderam as exigências do Roteiro 5, resolvendo-o de maneira 

satisfatória. Com a entrega do roteiro, foi disposta no quadro a fórmula para calcular área do 

losango, bem como alguns exemplos foram resolvidos com a participação dos alunos. Na 

sequência os alunos executaram o Roteiro 6, roteiro este que os alunos apresentaram maior 

dificuldade em chegar às conclusões solicitadas. Alguns alunos queriam desistir, mas um 

pouco mais de tentativas foi solicitado. No final da atividade, apenas uma dupla não 

conseguiu formular corretamente suas conclusões. Por fim a maioria dos alunos atingiram 

as expectativas do Roteiro 6, concluindo que para calcular a área do trapézio podemos 

somar o valor de suas bases multiplicar pela altura e dividir por dois.  

Para a integralização do Roteiro 6, os alunos apresentaram a maior dificuldade 

observada pela professora em concluir a fórmula para calcular a área de trapézio. Mas ainda 

assim apenas uma dupla não conseguiu deduzir a fórmula. Os demais alunos conseguiram 

com êxito deduzir que para calcular a área do trapézio podemos somar o valor das bases, 

multiplicar pela altura e dividir o resultado por dois. As Figuras 30 e 31 apresentam alguns 

resultados obtidos pelos alunos. 
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Figura 30: Resultado dos alunos 14 e 23 para o Roteiro 6 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 31: Resultado dos alunos 13 e 21 para o Roteiro 6 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Os alunos atenderam as expectativas esperadas, concluindo de forma correta o que 

era proposto pelo Roteiro 6. Assim como nos outros exercícios, os alunos não tiveram 

dificuldade em aplicar as fórmulas para solução dos exercícios de repetição. Foi possível 

perceber que os alunos estavam resolvendo algumas atividades “sozinhos”, ou seja, já 

estavam estabelecendo estratégias para a resolução, mas ainda assim a dificuldade 

apresentada pelos alunos é persistente. A Figura 32 apresenta o resultado do aluno 23 para 

questão 4 sobre losango do Plano de Aula 5. 

 



53 
 

Figura 32: Resultado do aluno 23 para a Questão 4 sobre losango do Plano de Aula 5 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

No Plano de Aula 6, os alunos conseguiram fazer as atividades sem muitas 

perguntas direcionadas à professora, sendo notável que os alunos já estavam 

estabelecendo estratégias de solução “sozinhos”. A Figura 33 apesenta resultado do aluno 

15 da Questão 5 do Plano de Aula 6. 
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Figura 33: Resultado do aluno 15 da Questão 5 do Plano de Aula 6 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 
O aluno resolveu de maneira correta a atividade proposta, conseguindo interpretar a 

questão, retirar informações pertinentes para o desenvolvimento e, assim, realizar os 

cálculos para obter a resposta correta.  

Com os resultados da avaliação diagnóstica, foi observado que os resultados dos 

alunos foram diferentes para as atividades de exercícios de repetição em relação as 

atividades contextualizadas. Vinte e três alunos realizaram a avaliação, dentre eles 

dezesseis acertaram as questões 1, 2 e 3 que eram de exercícios de repetição, cinco 

acertaram duas das três questões e apenas dois acertaram somente uma. Já as questões 

contextualizadas apenas três alunos conseguiram resolver de forma satisfatória as 

atividades. A Figura 35 Apresenta a Questão 5 da avaliação e a Figura 34 apresenta a 

resposta do aluno 7 para a Questão 5 da avaliação. 
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Figura 34: Questão 5 da avaliação 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

Figura 35: Resposta do aluno 7 para a Questão 5 da avaliação 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 
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O aluno 7 resolveu de maneira satisfatória a Questão 5, pois conseguiu estabelecer 

estratégias e obter a solução final. Cinco resolveram de maneira parcialmente satisfatória, 

pois, estabeleceram estratégia, mas não atingiram o resultado final. A Figura 36 apresenta o 

resultado do aluno 14 para a Questão 10 da avaliação. 

 

Figura 36: Resultado do aluno 14 para a Questão 10 da avaliação 

 

Fonte: Resultado da pesquisa 
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Como podemos perceber o aluno estruturou corretamente o seu raciocínio, porém 

concluiu de maneira errônea, pois necessitava multiplicar mais uma vez por 80 para 

transformar a unidade de área representada na escala, além de transformar para metros 

quadrados para poder assinalar uma das alternativas, visto que seu resultado foi encontrado 

em centímetros quadrados. Os demais alunos obtiveram resultado inferior ao esperado. Um 

fato importante a destacar neste momento é que esses alunos que resolveram de forma 

satisfatória as questões contextualizadas foram os poucos alunos que não faltaram nenhum 

dia a aula, além de se empenharem muito na resolução das atividades propostas em sala de 

aula. 

Não estava previsto nos planos de aula fazer revisão do conteúdo sobre Área de 

figuras planas, porém como o resultado apresentado pelos alunos nas questões 

contextualizadas foi inferior ao esperado, foi realizada na aula seguinte a da aplicação da 

avaliação a correção da mesma de forma participativa. Sendo assim foram sanadas as 

dúvidas dos alunos referente às atividades solicitadas. Durante a correção, foi muito comum 

ouvir dos alunos: “Era só isso?”, “Eu não sabia começar, mas agora ficou fácil”, ou ainda: “A 

prova estaria fácil se todas as questões fossem como as três primeiras”. Esses comentários 

reforçam ainda mais a dificuldade que os alunos possuem em interpretar as informações 

contidas nos enunciados, notada pela professora durante a aplicação da sequência didática.  

Esse momento de correção com os alunos foi muito proveitoso para os mesmos, pois 

puderam sanar suas dúvidas, mas também para a professora, pois os alunos solicitaram 

mais exercícios contextualizados para as próximas aulas, argumentando que após a 

correção estavam aptos para solucionar atividades semelhantes.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo principal construir uma 

sequência didática, envolvendo o conceito de Área para aplicar com os alunos do 8° ano do 

Ensino Fundamental, da Escola Estadual de Ensino Médio João Triches, por meio da 

metodologia da Engenharia Didática usando questões contextualizadas, de maneira a 

estimular o aluno a pensar de forma autônoma.  

A pergunta norteadora desta pesquisa foi: Por meio de uma sequência didática, 

utilizando a metodologia Engenharia Didática atrelada a questões contextualizadas, é 

possível promover situações de aprendizagem acerca dos conceitos de Área para os alunos 

do Ensino Fundamental? 

O conteúdo de Área de figuras planas é conteúdo na escola João Triches trabalhado 

no 7º ano do Ensino Fundamental. Porém com os resultados fornecidos em nossas Análises 

Prévias, e no decorrer da pesquisa, foi observado que os alunos não possuíam 

conhecimento sobre o determinado assunto. Talvez o conteúdo tenha sido apresentado de 

forma superficial, sendo apenas exposto o conteúdo bem como trabalhado apenas a 

resolução de exercícios por algoritmos, ficando esse fato evidente nas observações feitas no 

momento da aplicação do questionário, pois os alunos não sabiam ou não lembravam o 

conteúdo, mas queriam uma fórmula pronta para aplicar e resolver as atividades.  

Embora nossa pesquisa não fosse investigar as contribuições do software Geogebra, 

pode-se observar que os alunos trabalharam mais entusiasmados com o manuseio do 

software o que proporcionou aulas mais interativas e lúdicas. Os alunos se mostravam 

animados para o início das aulas após o primeiro contato com o software. Já com as 

questões contextualizadas o primeiro contato não foi amigável, pois os resultados 

mostraram que os alunos apresentaram muita dificuldade em resolver as atividades 

propostas. Com o passar das aulas e a familiarização dos alunos com as questões 

contextualizadas, também tornaram-se objeto estimulador, pois quando conseguiam 

resolver sozinhos ou com o mínimo de ajuda da professora, a satisfação dos alunos era 

evidente. 

A investigação sobre a utilização de questões contextualizadas no conteúdo de Área, 

proposta para esta pesquisa, pôde ser analisada nas observações realizadas pela 

pesquisadora durante a aplicação da sequência didática. Investigação esta, que ocorreu 

conforme o desenvolvimento dos alunos nas suas resoluções. Os objetivos da pesquisa 

foram parcialmente alcançados de modo que os alunos apresentaram um bom rendimento 

para as resoluções observadas em sala de aula. Porém o mesmo rendimento não se 

concretizou na avaliação diagnóstica. A análise pode ter sido prejudicada pelo fato de ter 
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sido um ano de greve, a qual alguns professores aderiram, ocasionando assim a falta de 

alguns alunos, o que afetou diretamente seu rendimento nas atividades. 

Podemos concluir, com os registros desta pesquisa, a importância de trabalhar 

questões contextualizadas em sala de aula. Trevisan (2010) afirma que uso de algoritmos é 

uma técnica que se utiliza de uma série de regras em uma determinada ordem, que 

independente dos dados informados, ocorre sempre do mesmo modo, já não é mais 

suficiente no ensino matemática sobre Área. Conforme Trevisan (2010), o aluno que tem 

seu aprendizado pelo algoritmo, sem utilizar estratégias diferentes, poderá se apropriar 

deste algoritmo e utilizá-lo sem significado, ou seja, sem entender o que está por trás do 

resultado, podendo apresentar dificuldades na resolução de questões contextualizadas, 

como foram evidenciadas nesta pesquisa. 

Durante o ano de 2017, como professora da turma no qual ocorreu a pesquisa, 

eventualmente nas aulas utilizava as questões contextualizadas em forma de desafios para 

os alunos. O que gerou algumas dúvidas sobre a utilização dessas questões adotadas como 

objeto de pesquisa introduzida em uma metodologia. Então surgiu a oportunidade de 

trabalhar com os alunos nesta pesquisa, a fim de investigar o uso de questões 

contextualizadas em sala de aula. Oportunidade esta, muito gratificante, pois pôde-se 

perceber que os alunos estavam trabalhando mais entusiasmados ao resolver as atividades 

quando comparados  com os exercícios de repetição.  

Para melhorar o aproveitamento das aulas e uma análise mais aprofundada, seria 

necessário dispor de um tempo maior para a aplicação das atividades propostas. Porém, as 

datas para a realização da pesquisa eram restritas em virtude dos prazos para a entrega do 

trabalho, além dos “feriadões” realizados pela escola nos dias de aula com a turma. Ainda 

assim, as reflexões oportunizadas a partir desta pesquisa apresentou uma evolução dos 

alunos no decorrer da aplicação da sequência didática. Oportunizou ainda, uma reflexão a 

metodologia usada em sala de aula, ressaltando a importância do uso das questões 

contextualizadas em outros conteúdos como, por exemplo, volume, regra de três, razão, 

proporção, equações, sistemas lineares, enfim, possui uma infinidade de conteúdos que o 

professor poderá estar fazendo uso das questões contextualizadas para enriquecer sua 

prática docente.  

Por fim podemos salientar que as questões contextualizadas poderão ser utilizadas 

em outros conteúdos matemáticos, aprimorando ainda mais o raciocínio lógico dos alunos 

bem como suas peculiaridades interpretativas. Ainda, este trabalho de conclusão de curso 

criou uma sequência didática como um produto que pode ser utilizada por outros 

professores para o ensino de Área de figuras planas. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO 

Eu __________________________________________, portador do RG___________, 

autorizo o (a) aluno (a)____________________________________  a participar de um 

estudo denominado “O uso do software Geogebra como ferramenta de ensino no conteúdo 

de Área de figuras planas enfatizando questões contextualizadas” realizada pela 

pesquisadora Daiane Macarini Silveira, cujos objetivos são: 

● Utilizar o software Geogebra para facilitar a dedução das fórmulas para o cálculo de 

Área e Volume; 

● Manusear o Material Dourado para auxiliar na abstração do conceito de Volume; 

● Abordar questões contextualizadas com o educando por meio da Engenharia 

Didática a fim de que ele seja capaz de solucionar diferentes situações-problema. 

A efetivação do referido estudo se dará pela participação do menor autorizado nas 

atividades oferecidas pela pesquisadora, onde as informações prestadas, serão utilizadas 

para fins acadêmicos de pesquisa. Estou ciente de que a privacidade será respeitada, ou 

seja, o nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificar 

o participante, será mantido em sigilo. Declaro ter sido informado de que posso recusar-me 

a participar do estudo, sem precisar justificar, e que, por desejar sair da pesquisa, não 

sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo, assim como, me é garantido 

o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, e tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha participação. 

Portanto, tendo sido orientado quanto ao teor do presente documento, declaro ter 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento para que o aluno supracitado participe da pesquisa, estando totalmente 

ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar pela colaboração 

prestada. Por fim, estou ciente de que poderei contatar a pesquisadora pelo telefone (54) 

981-568-492, pelo e-mail: daiane.silveira@caxias.ifrs.edu.br,ou  ainda, seus orientadores 

kelen.mello@caxias.ifrs.edu.br e erick.scopel@caxias.ifrs.edu.br.  

 

Caxias do Sul, ____ de ______________ de 2017. 

 

____________________________________ 

Assinatura do responsável. 

____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora. 

_____________________________________ 

Assinatura do Orientador. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

 
 

 
Licenciatura em Matemática  
Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso II 
Orientares: Kelen Berra de Mello e Érick 
Scopel 
 

 

QUESTIONÁRIO: 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Idade: ____________________________________________________________________ 

  

1. O que você entende por figuras geométricas planas? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. O que você entende por Área? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. O que você entende por figuras geométricas espaciais? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. O que você entende por Volume? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Responda as questões a seguir da melhor maneira possível: 

 

I. Determine a área das figuras planas abaixo: 

 

 

II.  O piso (ou fundo) de uma piscina de forma quadrangular tem lado 8 m. Para 

revestir o fundo dessa piscina com azulejo, qual será o valor gasto se cada m² do azulejo 
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utilizado custa R$ 16,00? 

 

III. Calcule o volume dos seguintes sólidos: 

  

 

 

IV. Um artesão pretende derreter duas peças metálicas cúbicas, e com o material obtido 

fabricar outra peça, em forma de paralelepípedo. A primeira tem arestas medindo 2 cm, e a 

segunda tem arestas medindo 3 cm conforme as figuras abaixo: 

 

a) Calcule o volume de cada peça que será derretida. 

b) Qual será o volume da nova peça fabricada? 
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APÊNDICE C - PLANO DE AULA 1 - UNIDADES DE MEDIDAS 

 

 

 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Caxias do Sul 

 

Modelo de Plano de Aula 

 

Disciplina: Matemática 

Professor: Daiane Macarini Silveira  

Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental 

Período previsto para execução: 2 Períodos 

 

Conceitos: Unidades de Medida 

Conteúdos: Medidas de comprimento 

 

Objetivos: 

 Apresentar diferentes unidades de medida para medir comprimento; 

 Identificar unidades de medida adequadas para diferentes situações; 

 Trabalhar conversão de unidades de medida; 

 Proporcionar questões contextualizadas a fim de promover situações de 

aprendizagem acerca dos conceitos de unidades de medidas; 

 

Recursos utilizados: Será utilizado os recursos de quadro, canetão e lista de exercícios. 

 

Metodologias utilizadas: A aula será ministrada de maneira expositiva dialogada expondo 

e construindo, junto com os alunos, os aspectos significativos do conteúdo, utilizando 

aplicações do conteúdo, resolução de exercícios e situações-problema. 

 

Desenvolvimento da aula: 
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Na idade média possuía ausência de padrão para medir, era usado, por exemplo, 

comprimento de pé, mão, polegada, o que dificultava o comércio para a construção de casa, 

navios, divisão de terra, etc. Em 1960, na XI Conferência Internacional de Pesos e Medidas 

foi adotado o Sistema Internacional de Unidades – SI, onde unidades como o metro e o 

segundo foram redefinidos e as grandezas fundamentais foram estabelecidas: 

Comprimento, Superfície, Volume, Capacidade, Massa, Tempo, Intensidade, Eletricidade, 

Temperatura e Intensidade Luminosa. Por volta do século XVIII ocorre a primeira 

padronização do sistema internacional de unidade de comprimento como sendo a décima 

milionésima parte da distância entre o polo Norte e Equador denominado metro. No Brasil o 

metro, foi adotado em 1928. A Figura 1 apresenta uma maneira para transformar unidades 

de medidas. 

 

Figura 1: Transformação de unidades de medida 

 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

(os resultados acima serão calculados com os alunos em sala de aula) 

 

Atividades: 

1. Um metro equivale a quantos:  

a) quilômetros?  

b) hectômetros?  

c) decâmetros?  

d) decímetros?  

e) centímetros?  

f) milímetros? 

 

2. Preencha os parênteses com os valores corretos. 

a) 1m = ( ___ ) km. 

b) 1km = ( ___ ) hm. 

c) 1dm = ( ___ ) mm. 

d) 1dm = ( ___ ) cm. 
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e) 1dam = ( ___) m. 

f) 1hm = ( ___ ) mm. 

g) 1cm = ( ___ ) mm. 

 

3. Complete os parênteses utilizando a unidade correta.  

a) 82, 12m = 8.212 ( ___ ).  

b) 28dam = 2.800 ( ___ ).  

c) 0, 91cm = 0, 0091 ( ___ ). 

d) 0, 43km = 430( ).  

e) 72hm = 7, 2 ( ___ ).  

f) 0, 23dam = 230 ( ___ ).  

g) 7, 8m = 780 ( ___ ).  

h) 0, 003km = 30 ( ___ ). 

 

4. Ana, Beatriz e Carla estão vendo quem mora mais longe da escola. Ana mediu a 

distância observando o odômetro do carro de seu pai e verificou que esta distância e 

igual á 7,2 km; Beatriz usou um mapa, medindo a distância com a régua calculando 

pela escala, chegou a 680.000cm; e Carla contou 40 quarteirões de 1hm no caminho 

para a escola. Qual das três mora mais longe da escola? 

 

5. Daniela quer cercar o terreno representado na figura. Nessa figura dois lados 

consecutivos são sempre perpendiculares e as medidas de alguns lados estão 

indicadas em metros. Quantos metros de cerca Daniela terá que comprar? 

 

6. Que unidade de medida você acha adequada usar para medir: 

a) sua sala de aula? 

b) sua altura? 

c) seu caderno? 
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d) seu celular? 

e) sua classe? 

 

7. É comum vermos áreas rurais como fazenda, sítios ou reservas ambientais serem 

expressas em unidades de medida como o hectare e o alqueire. 

Saiba que: 

1 hectare = 10 000 m² 

O senhor Almeida comprou um sítio com 200 000 m² de área. Quantos hectares tem 

esse sítio? 

 

(As correções de todas as atividades serão feitas em sala de aula de forma participativa). 

 

Avaliação: 

Os alunos serão avaliados conforme seu comprometimento na realização das 

atividades, além de sua participação durante o desenvolvimento da aula e o seu 

entendimento relativo ao conteúdo trabalhado. 

 

Referências: 

 

ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando matemática 7. 4. 

ed.Renovada: São Paulo, Editora do Brasil, 2015. 7 v. 

 

POZEBON, Simoni; LOPES, Anemari Roesler Luersen Vieira . Grandezas e Medidas: 

Surgimento Histórico e Contextualização Curricular. In: Congresso Internacional de 

ensino de matemática, 6, 2013, Canoas-RS, ULBRA, 11p. 

 

IMPA/OBMEP. Encontros de Geometria. Disponível em: 

https://obmep.mat.ufg.br/up/37/o/OBMEP_questoes_geometria_N1_N2.pdf. Acesso em: 

12/08/2017. 
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APÊNDICE D - PLANO DE AULA 2: INTRODUÇÃO A ÁREA 

 

 

 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Caxias do Sul 

 

Modelo de Plano de Aula 

 

Disciplina: Matemática 

Professor: Daiane Macarini Silveira  

Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental 

Período previsto para execução: 2 Períodos 

 

Conceitos: Geometria Plana 

Conteúdos: Área 

 

Objetivos: 

 Utilizar malha quadriculada para estimular a ideia intuitiva sobre área; 

 Determinar área de figuras utilizando decomposição de figuras com o auxílio do 

Geogebra; 

 Proporcionar questões contextualizadas a fim de promover situações de 

aprendizagem sobre área; 

 

Recursos utilizados: Será utilizado os recursos de quadro, canetão, software Geogebra e 

lista de exercícios. 

 

Metodologias utilizadas: A aula será ministrada de maneira expositiva dialogada expondo 

e construindo, junto com os alunos, os aspectos significativos do conteúdo, utilizando 

aplicações do conteúdo, resolução de exercícios e situações-problema. 

 

Desenvolvimento da aula: 
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Para medir uma superfície, é necessário usar outra superfície como unidade de 

medida. Superfícies de quadrados são usadas como padrão de medida.  

 

 O centímetro quadrado (cm²) é a superfície ocupada pelo quadrado de 1 centímetro de 

lado. 

 O metro quadrado (m²) é a superfície ocupada pelo quadrado de 1 metro de lado. 

 

O que seria o milímetro quadrado? 

 

Definição: Dada uma figura no plano, vamos definir a área desta figura como o 

resultado da comparação da figura dada como uma certa unidade de medida. No caso 

do conceito de área de figuras planas, a unidade de medida utilizada é um quadrado de 

lado 1 (uma unidade de comprimento). Assim um quadrado de lado 1 tem por definição, 

uma unidade de área. 

 

Exemplo: Considerando cada quadradinho como unidade de medida de área, determine 

a área das figuras seguintes: 

 

 

 

Atividades: 

1. No cotidiano, é preciso medir superfícies, das menores às maiores. Que unidade 

de medida de superfície você acha adequada para expressar a área: 

a) De uma sala de aula? 

b) Do estado do Amazonas? 

c) De uma folha de caderno? 

d) De um cartão de visitas? 

e) De um pôster ou um quadro? 

f) De um selo de correios? 

 

2. Atividade para ser realizada no Geogebra. Determinar a área das figuras e 

identificar em quais figuras tiveram maior dificuldade. Por quê? 
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3. Com o auxílio do Geogebra indiquem as figuras que têm área igual à da figura A. 

Utilize a ferramenta “mover” e selecionando a figura A sobreponha nas demais e 

descreva se as dificuldades encontradas no exercício anterior se mantiveram. 

Por quê? 

 

 

4. Originário da China, o Tangram é um quadrado constituído de 7 peças. Usamos 

um quadrado de área 16 cm² para compor as peças de um Tangram. Essas 

peças foram numeradas de 1 a 7, conforme a figura a seguir. Qual é a área, em 

cm², da peça de número 4? 
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(Essa atividade será realizada no Geogebra, os alunos receberão os arquivos prontos) 

 

5. No painel a seguir cabem exatamente 72 azulejos do tipo I. Para revestir esse 

mesmo painel com azulejos do tipo II, quantas peças serão utilizadas 

exatamente? Nota: O azulejo maior pode ser seccionado para completar o 

revestimento. 

 

(Essa atividade será realizada no Geogebra, os alunos receberão os arquivos prontos) 

 

(As correções de todas as atividades serão feitas em sala de aula de forma participativa). 

 

Avaliação: 

Os alunos serão avaliados conforme seu comprometimento na realização das 

atividades, além de sua participação durante o desenvolvimento da aula e o seu 

entendimento relativo ao conteúdo trabalhado. 

 

Referências: 

 

ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando matemática 7. 4. 

ed.Renovada: São Paulo, Editora do Brasil, 2015. 7 v. 
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IMPA/OBMEP. Encontros de Geometria. Disponível em: 

http://www.obmep.org.br/docs/Geometria.pdf. Acesso em: 15/08/2017. 
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APÊNDICE E - PLANO DE AULA 3: ÁREA DO RETÂNGULO E DO QUADRADO 

 

 

 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Caxias do Sul 

 

Modelo de Plano de Aula 

 

Disciplina: Matemática 

Professor: Daiane Macarini Silveira  

Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental 

Período previsto para execução: 4 Períodos 

 

Conceitos: Geometria Plana 

Conteúdos: Área de retângulo e quadrado 

 

Objetivos: 

 Estimular os alunos estabelecer uma relação com a área do retângulo, sua base e 

altura com o auxílio do software Geogebra; 

 Estimular os alunos estabelecer uma relação com a área do quadrado e seus lados 

com o auxílio do software Geogebra; 

 Oportunizar questões contextualizadas a fim de promover situações de 

aprendizagem acerca dos conceitos de área do retângulo e do quadrado; 

 

Recursos utilizados: Serão utilizados os recursos de quadro e canetão, software 

Geogebra, lista de exercícios. 

 

Metodologias utilizadas: A aula será ministrada de maneira expositiva dialogada expondo 

e construindo, junto com os alunos, os aspectos significativos do conteúdo, utilizando 

aplicações do conteúdo, software Geogebra, resolução de exercícios e situações-problema. 

 

Desenvolvimento da aula: 
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Área do Retângulo 

Inicia-se a aula no laboratório de informática com uma breve sondagem sobre o 

conhecimento dos alunos sobre o conceito de retângulo. Na sequência o conceito será 

exposto no quadro. 

 

Retângulo é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos e todos os ângulos 

retos. 

 

Após será entregue aos alunos o Roteiro 1 (Apêndice 1), no qual com o software 

Geogebra usando a malha quadriculada ativa, seja desenhado retângulos de áreas 

diferentes. Após as construções dos retângulos, os alunos deverão contar quantos 

quadradinhos que cabem no interior de cada retângulo, determinando assim as respectivas 

áreas e anotando seus resultados no Quadro do Roteiro 1. Na sequência eles irão 

determinar uma maneira de calcular a área do retângulo de forma que não necessite “contar 

os quadradinhos” registrando suas anotações no Roteiro 1. 

 Após a entrega dos roteiros será discutidos com os alunos sobre suas conclusões de 

maneira a deduzir uma fórmula de como calcular a área do retângulo e expor no quadro com 

exemplos e aplicações. 

 

Área do retângulo = (comprimento) . (largura) ou  A = c . l  

 

Exemplos:  

1. Determinar a área das seguintes figuras: 

 

2. (TJ RS 2005 – Officium). Na figura abaixo, estão representados dois quadrados e 

dois retângulos que, justapostos, formam um quadrado maior. 
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A área do quadrado menor é 9, e a do quadrado médio é 36. A área do retângulo 

escurecido A é 

a) 12  b) 15  c) 18  d) 24  e) 27 

 

Atividades: 

 

1. Calcule a área da figura sabendo que é formada por três retângulos. 

 

2. A figura mostra um quadrado de lado 12 cm, dividido em três retângulos de mesma 

área. Qual é o perímetro do retângulo sombreado? 

 

3. Veja a planta de um quarto retangular com um armário embutido. Foi preciso 

descontar a área do armário no momento de calcular a quantidade de ladrilho para o 

piso.  

 

Responda: 

a) Quantos metros quadrados de ladrilho foram gastos? 
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b) Qual a área ocupada pelo armário? 

c) Qual a área total do quarto? 

 

4. O tapete seguinte tem uma parte central lisa e uma faixa decorada com 1m de 

largura. Qual é área, em m², da parte lisa do tapete? 

 

 

5. Uma fazenda retangular que tem 10 km de largura por 15 km de comprimento foi 

desapropriada para reforma agrária. A fazenda deve ser dividida entre 1 000 famílias, 

de modo que todas elas recebam a mesma área. Quantos metros quadrados cada 

família devem receber? 

 

 

Área do Quadrado 

 

Após os apontamentos sobre área de retângulo será brevemente sondado com os 

alunos o conceito sobre quadrado. Na sequência o conceito será exposto no quadro. 

 

Quadrado é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos iguais e todos os 

ângulos retos. 

 

Na sequência será entregue para os alunos o Roteiro 2 (Apêndice 2), no qual com o 

software Geogebra usando a malha quadriculada ativa, seja desenhado quadrados de áreas 

diferentes. Após as construções dos quadrados, os alunos deverão contar quantos 

quadradinhos que cabem no interior de cada quadrado, determinando assim as respectivas 

áreas e anotando seus resultados no Quadro do Roteiro 2. Na sequência eles irão 

determinar uma maneira de calcular a área do quadrado de forma que não necessite “contar 

os quadradinhos” registrando suas anotações no Roteiro 2. 

 Após a entrega dos roteiros será discutidos com os alunos sobre suas conclusões de 

maneira a deduzir uma fórmula de como calcular a área do quadrado e expor no quadro 

com exemplos e aplicações. 
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Área do quadrado = (lado) . (lado) ou  A = l.l ou  A = l ² 

 

Exemplos:  

1. Determine a área das figuras planas abaixo: 

 

 

2. Qual a área de um quadrado de lado 6 cm? 

 

3. Com alguns triângulos iguais ao da figura 1, posso compor vários quadrados como 

os da figura 2. 

                                        

a) Escreva a fração que cada região triangular representa em relação à maior 

região quadrangular (ABCD). 

b) Determine a fração irredutível que a parte azul representa em relação ao interior 

do quadrado ABCD. 

c) Se a área do interior do quadrado ABCD é 120 cm², qual é a área da figura azul? 

 

4. O piso (ou fundo) de uma piscina de forma quadrangular tem lado 8 m. Para revestir 

o fundo dessa piscina com azulejo, qual será o valor gasto se cada m² do azulejo 

utilizado custa R$ 16,00? 
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Atividades: 

1. Sabendo que um quadrado possui lado 25 cm, determine sua área? 

 

2. Determine a área das seguintes figuras: 

                           

 

3. Na escola de José há dois pátios, um na forma quadrada e outro na forma 

retangular. Esses pátios tem a mesma área. 

 

Responda: Qual é o comprimento do pátio retangular? 

 

4. Um quadrado possui área de 64 cm², determine a medida do seu lado? 

 

5. (TJ SP 2012 – Vunesp). Observe a sequência de quadrados, em que a medida 

do lado de cada quadrado, a partir do segundo, é igual à metade da medida do lado 

do quadrado imediatamente anterior. 

 

http://sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2014/09/prova-resolvida-tj-sp-2012-escrevente.jpg
http://sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2014/09/prova-resolvida-tj-sp-2012-escrevente.jpg
http://sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2014/09/prova-resolvida-tj-sp-2012-escrevente.jpg
http://sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2014/09/prova-resolvida-tj-sp-2012-escrevente.jpg
http://sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2014/09/prova-resolvida-tj-sp-2012-escrevente.jpg
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Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a área do 3.º quadrado e a 

área do 2.º quadrado, nessa ordem, é: 

a) 
1

2
   b) 

1

12
  c) 

1

4
  d) 

1

8
  e) 

1

10
 

 

6. O tangram a seguir foi construído em um papel quadriculado, no qual cada 

quadradinho tem 1 cm de lado e área de 1 cm². 

 

a) Encontre a área de cada parte colorida indicada pelos quadradinhos a seguir: 

 

b) Calcule a área de cada peça do tangram em centímetros quadrados. 

 

(As correções de todas as atividades serão feitas em sala de aula de forma participativa). 

 

 

Avaliação: 

Os alunos serão avaliados conforme seu comprometimento na realização das 

atividades, além de sua participação durante o desenvolvimento da aula e o seu 

entendimento relativo ao conteúdo trabalhado. 
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Referências: 

 

ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando matemática 6. 4. ed. 

Renovada: São Paulo, Editora do Brasil, 2015. 6 v. 

 

ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando matemática 7. 4. ed. 

Renovada: São Paulo, Editora do Brasil, 2015. 7 v. 

 

BIANCHINI, Edwaldo. Matemática Bianchini 7. 8. ed. Moderna: São Paulo, 2015. 

 

IMPA/OBMEP. Encontros de Geometria. Disponível em: 

http://www.obmep.org.br/docs/Geometria.pdf. Acesso em: 15/08/2017. 
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APÊNDICE 1: ROTEIRO 1 

 

 

 

 

 

Licenciatura em Matemática  

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso II 

Orientares: Kelen Berra de Mello e Érick 

Scopel 

 

 

Alunos: _________________________________________________________________ 

 

Área do Retângulo 

● Utilizando o software Geogebra com a malha quadriculada, desenhem 5 

retângulos com tamanhos diferentes e nomei-os como retângulo 1, 2, 3, 4 e 5; 

● Considerem um quadradinho da malha quadriculada como unidade de área; 

● Para cada retângulo determinem a medida da sua base (comprimento) de sua 

altura (largura) e de sua área; 

● Com os dados obtidos preencha o quadro abaixo; 

 

Retângulos 1 2 3 4 5 

Base (b)      

Altura (h)      

Área (A)      

 

Observando os dados coletados para a construção do quadro, indique uma maneira de 

determinar a área de um retângulo sem precisar contar os quadradinhos e anotem suas 

conclusões abaixo. 

 

Conclusão:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2: ROTEIRO 2 

 

 

 

 

 

Licenciatura em Matemática  

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso II 

Orientares: Kelen Berra de Mello e Érick 

Scopel 

 

 

Alunos: _________________________________________________________________ 

 

Área do Quadrado 

● Utilizando o software Geogebra com a malha quadriculada, desenhem 5 

quadrados com tamanhos diferentes e nomei-os como quadrado 1, 2, 3, 4 e 5; 

● Considerem um quadradinho da malha quadriculada como unidade de área; 

● Para cada quadrado determinem a medida do seu lado e de sua área; 

● Com os dados obtidos preencha o quadro abaixo; 

 

Quadrado 1 2 3 4 5 

Lado (l)      

Área (A)      

 

Observando os dados coletados para a construção do quadro, indique uma maneira de 

determinar a área de um quadrado sem precisar contar os quadradinhos e anotem suas 

conclusões abaixo. 

 

Conclusão: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F - PLANO DE AULA 4: ÁREA DO PARALELOGRAMO E DO TRIÂNGULO 

 

 

 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Caxias do Sul 

 

Modelo de Plano de Aula 

 

Disciplina: Matemática 

Professor: Daiane Macarini Silveira  

Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental 

Período previsto para execução: 4 Períodos 

 

Conceitos: Geometria Plana 

Conteúdos: Área de paralelogramo e triângulo 

 

Objetivos: 

 Estimular os alunos a estabelecer uma relação entre a área do paralelogramo e sua 

base e altura com o auxílio do software Geogebra; 

 Estimular os alunos a estabelecer uma relação entre a área do triângulo e sua base 

e altura com o auxílio do software Geogebra; 

 Proporcionar questões contextualizadas a fim de promover situações de 

aprendizagem sobre área do paralelogramo e triângulo; 

 

Recursos utilizados: Será utilizado os recursos de quadro e canetão, software Geogebra, 

lista de atividades. 

 

Metodologias utilizadas: A aula será ministrada de maneira expositiva dialogada expondo 

e construindo, junto com os alunos, os aspectos significativos do conteúdo, utilizando 

aplicações do conteúdo, resolução de exercícios e situações-problema. 
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Desenvolvimento da aula: 

 

Área do Paralelogramo 

 

Inicia-se a aula no laboratório de informática com uma breve sondagem sobre o 

conhecimento dos alunos sobre o conceito de paralelogramo. Na sequência o conceito será 

exposto no quadro. 

 

Paralelogramo é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. 

 

Após será entregue aos alunos o Roteiro 3 (Apêndice 3), no qual com o software 

Geogebra usando a malha quadriculada ativa, seja desenhado paralelogramos de áreas 

diferentes. Após as construções dos paralelogramos, os alunos deverão contar quantos 

quadradinhos que cabem no interior de cada paralelogramo, determinando assim as 

respectivas áreas e anotando seus resultados no Quadro do Roteiro 3. Na sequência eles 

irão determinar uma maneira de calcular a área de paralelogramo forma que não necessite 

“contar os quadradinhos” registrando suas anotações no Roteiro 3. 

 Após a entrega dos roteiros será discutidos com os alunos sobre suas conclusões de 

maneira a deduzir uma fórmula de como calcular a área do paralelogramo e expor no 

quadro com exemplos e aplicações. 

 

Área do paralelogramo = (base) . (altura) ou  A = b . h 

 

Exemplos:  

1. Determine a área das figuras planas abaixo considerando cada quadradinho como 

unidade de área: 

 

 

2. Calcule a área de um paralelogramo que possui base igual a 15 centímetros e altura 

igual a 25 centímetros? 
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3. Seu José possuí dois terrenos para vender um localizado no centro da cidade e o 

outro localizado no interior. O terreno localizado no centro possuí o metro quadrado 

mais caro, determine qual dos terrenos esta localizado no centro se: 

 

 

 

Atividades: 

 

1.  Calcule a área de um paralelogramo com altura de 28 cm e base de 12 cm. 

2. Num paralelogramo sua altura mede sua altura mede 2,5 cm. Sabendo que sua base 

mede o triplo da sua altura determine a área desse paralelogramo? 

3. Determine a altura do seguinte paralelogramo abaixo, de área 34,20cm². 
 

 
 

4. O senhor Manuel trocou um terreno retangular de 80 m por 60 m pelo representado 

na figura. 

 

Na troca dos terrenos, levando em consideração a área, o senhor Manuel obteve 

lucro ou prejuízo? 
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Área do Triângulo 

Após a correção das atividades sobre área de paralelogramo será brevemente 

sondado com os alunos o conceito sobre triângulo. Na sequência o conceito será exposto no 

quadro. 

 

Triângulo é um polígono que possuí três lados e três ângulos. 

 

Na sequência será entregue para os alunos o Roteiro 4 (Apêndice 4), no qual com o 

software Geogebra usando a malha quadriculada ativa, seja desenhado triângulos de áreas 

diferentes. Após as construções dos triângulos, os alunos deverão contar quantos 

quadradinhos que cabem no interior de cada triângulo, determinando assim as respectivas 

áreas e anotando seus resultados no Quadro do Roteiro 4. Na sequência eles irão 

determinar uma maneira de calcular a área do triângulo de forma que não necessite “contar 

os quadradinhos” registrando suas anotações no Roteiro 4. 

Após a entrega dos roteiros será discutidos com os alunos sobre suas conclusões de 

maneira a deduzir uma fórmula de como calcular a área do triângulo e expor no quadro com 

exemplos e aplicações. 

 

Área do triângulo = (base) . (altura) sobre dois  ou  A = 
𝑏 .  ℎ

2
 

 

Exemplos:  

4. Determinar a área das seguintes figuras considerando cada quadradinho como 

unidade de área. 

 

5. Uma sala comercial será construída em formato de triângulo, no  qual, dois tipos de 

azulejos serão utilizados para revestir o chão. O primeiro azulejo custa R$ 15,90 o 
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metro quadrado e revestirá 
3

4
  do chão, e o segundo custa R$ 32,80 e revestirá o 

restante do chão. Calcule o valor gasto sabendo que uma das laterais da sala mede 

4 m e  a altura em relação a esta lateral mede 2 m. 

 

Atividades: 

 

1. Calcule a área do seguinte triângulo: 

 

2. Utilizando o Geogebra calcule a área dos triângulos que possuem vértices em: 

a) (2,4) , (3,8) e (3,6) 

b) (2,1) , (6,1) e (4,2) 

c) (7,4) , (7,6) e (5,6) 

 

3. Um terreno com formato de triângulo equilátero será concretado. Sabendo que esse 

terreno possui perímetro de 450 metros, calcule quantos metros quadrados de 

concreto serão gastos nessa obra se sua altura é 129,9 metros. 

 

4. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber 

futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$ 9,23. 

Calcule o valor que será gasto nesse procedimento. 
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5. Qual é a medida da base de um triângulo cuja área é 240 m2 e cuja altura mede 

120m? 

 

(As correções de todas as atividades serão feitas em sala de aula de forma participativa). 

 

Avaliação: 

Os alunos serão avaliados conforme seu comprometimento na realização das 

atividades, além de sua participação durante o desenvolvimento da aula e o seu 

entendimento relativo ao conteúdo trabalhado. 

 

Referências: 

 

ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando matemática 6. 4. ed. 

Renovada: São Paulo, Editora do Brasil, 2015. 6 v. 

 

ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando matemática 7. 4. ed. 

Renovada: São Paulo, Editora do Brasil, 2015. 7 v. 
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APÊNDICE 3: ROTEIRO 3  

 

 

 

 

 

Licenciatura em Matemática  

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso II 

Orientares: Kelen Berra de Mello e Érick 

Scopel 

 

 

Alunos: _________________________________________________________________ 

 

Área do paralelogramo 

● Utilizando o software Geogebra com a malha quadriculada, desenhem 5 

paralelogramos com tamanhos diferentes e nomei-os como paralelogramo 1, 2, 3, 

4 e 5; 

● Considerem um quadradinho da malha quadriculada como unidade de área; 

● Para cada paralelogramo determinem a medida da sua base (comprimento), sua 

altura (largura) e sua área; 

● Com os dados obtidos preencha o Quadro abaixo; 

 

Paralelogramo 1 2 3 4 5 

Comprimento 

(l) 

     

Altura (h)      

Área (A)      

 

Observando os dados coletados para a construção do quadro, indique uma maneira de 

determinar a área de um paralelogramo sem precisar contar os quadradinhos e anotem 

suas conclusões abaixo. 

 

Conclusão:  _____________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4: ROTEIRO 4 

 

 

 

 

 

Licenciatura em Matemática  

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso II 

Orientares: Kelen Berra de Mello e Érick 

Scopel 

 

 

Alunos: _________________________________________________________________ 

 

Área do Triângulo 

● Utilizando o software Geogebra com a malha quadriculada, desenhem 5 triângulos 

com tamanhos diferentes e nomei-os como triângulo 1, 2, 3, 4 e 5; 

● Considerem um quadradinho da malha quadriculada como unidade de área; 

● Para cada triângulo determinem a medida da sua base de sua altura e área (para 

base e altura utilize a malha quadriculada); 

● Com os dados obtidos preencha o quadro abaixo; 

 

Paralelogramo  1 2 3 4 5 

base (b)      

Altura (h)      

Área (A)      

 

Observando os dados coletados para a construção do quadro, indique uma maneira de 

determinar a área de um triângulo sem precisar contar os quadradinhos e anotem suas 

conclusões abaixo. 

 

Conclusão:  _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G - PLANO DE AULA 5: ÁREA DO LOSANGO E DO TRAPÉZIO 

 

 

 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Caxias do Sul 

 

Modelo de Plano de Aula 

 

Disciplina: Matemática 

Professor: Daiane Macarini Silveira  

Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental 

Período previsto para execução: 4 Períodos 

 

Conceitos: Geometria Plana 

Conteúdos: Área do losango e trapézio 

 

Objetivos: 

 Estimular os alunos a estabelecer uma relação entre a área do losango e suas 

diagonais com o auxílio do software Geogebra; 

 Estimular os alunos a estabelecer uma relação entre a área do trapézio e suas bases 

maior, menor e sua altura com o auxílio do software Geogebra; 

 Calcular área de paralelogramos e triângulos; 

 Proporcionar questões contextualizadas a fim de promover situações de 

aprendizagem sobre área do losango e trapézio; 

 

Recursos utilizados: Será utilizado os recursos de quadro e canetão, software Geogebra, 

lista de atividades. 

 

Metodologias utilizadas: A aula será ministrada de maneira expositiva dialogada expondo 

e construindo, junto com os alunos, os aspectos significativos do conteúdo, utilizando 

aplicações do conteúdo, resolução de exercícios, software Geogebra e situações-problema. 



95 
 

 

Desenvolvimento da aula: 

 

Área do Losango 

 

Inicia-se a aula no laboratório de informática com uma breve sondagem sobre o 

conhecimento dos alunos sobre o conceito de losango. Na sequência o conceito será 

exposto no quadro. 

 

Losango é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos com a mesma medida 

 

Obs:  

 Retângulos são paralelogramos que possuem uma característica especial, possuem 

quatro ângulos de 90°. 

 Os losangos são paralelogramos especiais, possuem todos os lados iguais. 

 O quadrado é paralelogramo, é retângulo e ainda é losango. 

 

(será discutido com os alunos essas afirmações). 

 

Após será entregue aos alunos o Roteiro 5 (Apêndice 5), no qual com o software 

Geogebra usando a malha quadriculada ativa, seja desenhado losangos de áreas 

diferentes. Após as construções dos losangos, os alunos deverão contar quantos 

quadradinhos que cabem no interior de cada losango, determinando assim as respectivas 

áreas e anotando seus resultados no Quadro do Roteiro 5. Na sequência eles irão 

determinar uma maneira de calcular a área do losango de forma que não necessite “contar 

os quadradinhos” registrando suas anotações no Roteiro 5. 

 Após a entrega dos roteiros será discutidos com os alunos sobre suas conclusões de 

maneira a deduzir uma fórmula de como calcular a área do losango e expor no quadro com 

exemplos e aplicações. 

 

Área do losango = 
(diagonal maior) x (diagonal menor)

2
 ou  A = 

𝐷 .  𝑑

2
  

 

Exemplos:  

1. Calcule a área do losango a seguir. 
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3. Um losango, a medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor. 

Sabendo que D = 50cm, qual será a medida da área desse losango? 

4. Num losango, a diagonal maior mede o dobro da diagonal menor. Sabendo que a área 

desse losango é de 5625 cm
2
, determine as medidas de suas diagonais. 

 

 

Atividades: 

 

2. Se um losango apresenta diagonais medindo 20 cm e 45 cm, qual será a medida de 

sua área? 

 

3. Um losango apresenta área igual a 60 m2. Sabendo que a diagonal menor mede 

6m, encontre a medida da diagonal maior. 

 

4. Um representante do CREA de Nível Médio necessitou medir as diagonais de um 

terreno que tinha frente para a Rua Tocantins, media 300m² de área e possuía forma 

de um losango ABCD, conforme esboço abaixo. 

 

Se a diagonal maior BD era 50% maior que a diagonal menor AC, a soma dessas 

diagonais era igual a 

a) 60 m.  b) 55 m.  c) 50 m.  d) 45 m. 
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5. A área de um losango é 100m² e as diagonais estão na razão de 1 para 2. Calcule a 

medida das diagonais desse losango. 

 

6. Se um losango possui diagonal maior medindo 10cm e diagonal menor medindo 

7cm, qual será o valor de sua área? 

 

7. Organizem em ordem crescente as seguintes áreas: 

a) um losango de diagonal maior 8 cm e diagonal menor 4 cm e lados 8 cm. 

b) um retângulo de base 4 cm e altura 6 cm. 

c) um quadrado de lado 5 cm. 

d) um paralelogramo de base 6 cm e altura 5 cm. 

e) um triângulo de base 4 cm e altura 10 cm. 

 

8. Calcule a área da região mais escura. 

 

 

9. A bandeira nacional brasileira deve, oficialmente, apresentar um retângulo de 20 por 

14 unidades de comprimento. Os vértices do losango devem estar a 1,7 unidade de 

distância do contorno da bandeira.  
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Determine a área ocupada pelo losango. 

 

10. Se você for confeccionar uma bandeira brasileira com 40cm de comprimento, qual 

será a área do losango da sua bandeira? (observe que 40 é o dobro de 20, então 

tudo na sua bandeira deve ser o dobro da medida oficial para não fugir dos padrões 

legais). 

 

 

Área do Trapézio 

 

Após os apontamentos sobre área de losango será brevemente sondado com os 

alunos o conceito sobre trapézio. Na sequência o conceito será exposto no quadro. 

 

Trapézio é um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. 

 

Obs: Paralelogramos são trapézios, pois apresentam um par de lados paralelos. 

 

Na sequência será entregue para os alunos o Roteiro 6 (Apêndice 6), no qual com o 

software Geogebra usando a malha quadriculada ativa, seja desenhado trapézios de áreas 

diferentes. Após as construções dos trapézios, os alunos deverão contar quantos 

quadradinhos que cabem no interior de cada trapézio, determinando assim as respectivas 

áreas e anotando seus resultados no Quadro do Roteiro 6. Na sequência eles irão 

determinar uma maneira de calcular a área do trapézio de forma que não necessite “contar 

os quadradinhos” registrando suas anotações no Roteiro 6. 

 Após a entrega dos roteiros será discutidos com os alunos sobre suas conclusões de 

maneira a deduzir uma fórmula de como calcular a área do trapézio e expor no quadro com 

exemplos e aplicações. 
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Área do trapézio = 
(base maior + base menor) x altura

2
  ou  A = 

(𝐵+𝑏) ℎ

2
 

 

Exemplos:  

1. Calcule a área de um trapézio que possui 20 centímetros de altura e bases de 40 e 

30 centímetros, respectivamente. 

 

2. Para efeito decorativo, um arquiteto dividiu o piso de um salão quadrado em 8 

regiões com o formato de trapézios retângulos congruentes (T), e 4 regiões 

quadradas congruentes (Q), conforme mostra a figura: 

 

Se a área de cada região com a forma de trapézio retângulo é igual a 24 m², então a 

área total desse piso é, em m², igual a 

/(A) 225. (B) 196. (C) 324. (D) 400. (E) 256. 

 

Atividades: 

1. Calcule a área do trapézio retângulo e isósceles abaixo: 

 

http://sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2014/12/66212ad56e7df3338738ebc2b4916ceb.png
http://sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2014/12/66212ad56e7df3338738ebc2b4916ceb.png
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2. Num trapézio as bases maior e menor medem, respectivamente, 12 cm e 9 cm. 

Sabendo que a altura do trapézio é igual a 3 cm, qual é a sua área? 

 

3. Qual a medida de altura de um trapézio, cujas bases medem respectivamente, 12 cm 

e 8 cm e área de 90 cm². 

 

4. As medidas da base maior e da altura de um trapézio são, respectivamente, o 

quíntuplo e o dobro da medida de sua base menor. Se a área desse trapézio é 54 

cm², a medida de sua base menor, em cm, é 

(A) 3  (B) 4  (C) 6  (D) 15 

 

5. Luiz é dono de um terreno em forma de trapézio que possui bases de 10 e 18 metros 

e altura de 8 metros, como indicado na figura a seguir: 

 

Dentro desse trapézio, Luiz planeja construir uma piscina retangular de 8 metros por 

5 metros. Além disso, planeja colocar grama no restante do terreno. Quantos metros 

quadrados de grama Luiz deverá comprar? 

 

6. As regras que normatizam as construções em um condomínio definem que a área 

construída não deve ser inferior a 40% da área do lote e nem superior a 60% desta. 

O proprietário de um lote retangular pretende construir um imóvel de formato 

trapezoidal, conforme indicado na figura. 

 

7. Para respeitar as normas acima definidas, assinale o intervalo que contém todos os 

possíveis valores de x. 
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(A) [6, 10] (B) [8, 14] (C) [10, 18] (D) [16, 24] (E) [12, 24] 

9. Uma tenda de lona foi montada no pátio da cidade, com suas medidas em metros e a 

forma de um prisma reto indicadas na figura. A área total da lona usada na montagem foi 

252 m², correspondendo à frente, ao fundo, às laterais e à cobertura. 

A altura lateral (x) dessa tenda mede 

 

(A) 3,0 m. (B) 3,2 m. (C) 3,5 m. (D) 2,0 m. (E) 4,0 m. 

 

(As correções de todas as atividades serão feitas em sala de aula de forma participativa). 

 

 

Avaliação: 

Os alunos serão avaliados conforme seu comprometimento na realização das 

atividades, além de sua participação durante o desenvolvimento da aula e o seu 

entendimento relativo ao conteúdo trabalhado. 

 

Referências: 

 

http://sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2013/03/prova-resolvida-cfo-es-2013-1.jpg
http://sabermatematica.com.br/wp-content/uploads/2013/03/prova-resolvida-cfo-es-2013-1.jpg
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APÊNDICE 5: ROTEIRO 5  

 

 

 

 

 

Licenciatura em Matemática  

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso II 

Orientares: Kelen Berra de Mello e Érick 

Scopel 

 

 

Alunos: _________________________________________________________________ 

 

Área do Losango 

● Utilizando o software Geogebra com a malha quadriculada, desenhem 5 losangos 

com tamanhos diferentes e nomei-os como losango 1, 2, 3, 4 e 5; 

● Considerem um quadradinho da malha quadriculada como unidade de área; 

● Para cada losango determinem a medida da sua diagonal maior, diagonal menor e 

sua área; 

● Com os dados obtidos preencha o Quadro abaixo; 

 

Losango 1 2 3 4 5 

Diagonal maior 

(D) 

     

Diagonal 

menor (d) 

     

Área (A)      

 

Observando os dados coletados para a construção do quadro, indique uma maneira de 

determinar a área de um losango sem precisar contar os quadradinhos e anotem suas 

conclusões abaixo. 

 

Conclusão:  _____________________________________________________________ 
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APÊNDICE 6: ROTEIRO 6 

 

 

 

 

 

Licenciatura em Matemática  

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso II 

Orientares: Kelen Berra de Mello e Érick 

Scopel 

 

 

Alunos: _________________________________________________________________ 

 

Área do Trapézio 

● Utilizando o software Geogebra com a malha quadriculada, desenhem 5 trapézios 

com tamanhos diferentes e nomei-os como trapézio 1, 2, 3, 4 e 5; 

● Considerem um quadradinho da malha quadriculada como unidade de área; 

● Para cada trapézio determinem a medida da sua base maior, da sua base menor, 

da sua altura e área; 

● Com os dados obtidos preencha o quadro abaixo; 

 

Trapézio  1 2 3 4 5 

Base maior (B)      

Base menor 

(b) 

     

Altura (h)      

Área (A)      

 

Observando os dados coletados para a construção do quadro, indique uma maneira de 

determinar a área de um trapézio sem precisar contar os quadradinhos e anotem suas 

conclusões abaixo. 

 

Conclusão:  _____________________________________________________________ 
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APÊNDICE H - PLANO DE AULA 6: REVISÃO SOBRE ÁREA 

 

 

 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Caxias do Sul 

 

Modelo de Plano de Aula 

 

Disciplina: Matemática 

Professor: Daiane Macarini Silveira  

Ano: 8º Ano do Ensino Fundamental 

Período previsto para execução: 4 Períodos 

 

Conceitos: Geometria Plana 

Conteúdos: Área  

 

Objetivos: 

 Revisar os conceitos de área; 

 Relembrar as relações estudadas; 

 Proporcionar questões contextualizadas a fim de promover situações de 

aprendizagem sobre área; 

 

Recursos utilizados: Será utilizado os recursos de quadro e canetão, lista de atividades. 

 

Metodologias utilizadas: A aula será ministrada de maneira expositiva dialogada expondo 

e construindo, junto com os alunos, os aspectos significativos do conteúdo, utilizando 

aplicações do conteúdo, software Geogebra, resolução de exercícios e situações-problema. 

 

Desenvolvimento da aula: 

 A aula será iniciada com exposição das fórmulas de área estudas, a fim de revisar os 

conceitos vistos. Na sequência será entregue uma lista de atividades de revisão. 
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Lista de Revisão de Geometria Plana 

1. O lado de um quadrado mede 6 cm. Calcule sua área. 

 

2. Calcule área de um quadrado de diagonal 8 cm. 

 

3. Num losango, a medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal 

menor. Sabendo que D = 50 cm, qual será a medida da área desse losango? 

 

4. Uma sala retangular de 6 m por 4,5 m está forrada com lajotas quadradas de 

0,3 m de lado. Quantas lajotas existem no piso sala? 

 

5. Os quatro quadrados coloridos estão formando um retângulo. Os 

quadradinhos menores tem área de 4 cm² cada um. 

 

A área total do retângulo é: 

 

6. Na figura, o quadrado vermelho tem área de 64 cm², o retângulo verde tem 

área de 32 cm² e o triângulo azul tem área de 5 cm². 

 

http://3.bp.blogspot.com/-zQUOHpV3pvA/ViVtQY91eWI/AAAAAAAAB2g/IZQTRPApzf8/s1600/ab62.png
http://1.bp.blogspot.com/-vlDsYveJp5k/ViVvQb4tZrI/AAAAAAAAB2s/4JGj3hxAsjg/s1600/ab63.png
http://3.bp.blogspot.com/-zQUOHpV3pvA/ViVtQY91eWI/AAAAAAAAB2g/IZQTRPApzf8/s1600/ab62.png
http://1.bp.blogspot.com/-vlDsYveJp5k/ViVvQb4tZrI/AAAAAAAAB2s/4JGj3hxAsjg/s1600/ab63.png
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Qual é a área do paralelogramo amarelo? 

 

7. Quanto mede o lado do quadrado equivalente ao losango colorido na figura? 

 

 

 

8. A área do quadrado ABCD é 16 cm². Então, a área do triângulo PAB é: 

 

 

 

 

 

9. A área da figura abaixo é: 

 

http://2.bp.blogspot.com/-ABrlxJcgrQo/ViVxIxkL2vI/AAAAAAAAB3A/kU4yigOlZOE/s1600/ab65.png
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10. Um festival foi realizado num campo de 240 m por 45 m. Sabendo que por 

cada 2 m² havia, em média, 7 pessoas, quantas pessoas havia no festival? 

 

11. Um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia no quarteirão 

quadrado onde mora, cuja área é de 102400 m². Então, a distância que ele pedala por dia é 

de: 

 

12. Uma escola pretende ladrilhar o seu pátio em formato retangular, que possui 

as seguintes dimensões: 4 m e 5,5 m. Os ladrilhos utilizados são quadrados com 16 cm de 

lado. Calcule o número de ladrilhos necessários. 

 

13.  O triângulo retângulo ABC, da figura, representa um terreno com área igual a 

760 m² . A região sombreada foi demarcada para construção de uma casa e o restante do 

terreno ficou reservado para lazer. Sabendo-se que M e N são pontos médios dos catetos 

do triângulo ABC, pode-se afirmar que a área do triângulo ONC é igual em m² , a: 

 

 

(As correções de todas as atividades serão feitas em sala de aula de forma participativa). 
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Avaliação: 

Os alunos serão avaliados conforme seu comprometimento na realização das 

atividades, além de sua participação durante o desenvolvimento da aula e o seu 

entendimento relativo ao conteúdo trabalhado. 

 

Referências: 

 

ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando matemática 6. 4. ed. 

Renovada: São Paulo, Editora do Brasil, 2015. 6 v. 

 

ANDRINI, Álvaro; VASCONCELLOS, Maria José. Praticando matemática 7. 4. ed. 

Renovada: São Paulo, Editora do Brasil, 2015. 7 v. 
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APÊNDICE I – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

 

 

 

Licenciatura em Matemática  

Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso II 

Orientares: Kelen Berra de Mello e Érick 

Scopel 

 

 

Aluno: __________________________________________________________________ 

Data: ___ / ___ / ___. 

 

Avaliação de Geometria Plana 

 

1. A lateral da tampa quadrada de uma caixa mede 17 cm. Qual a superfície 

desta tampa? 

 

2. Um losango apresenta área igual a 60 m2. Sabendo que a diagonal menor 

mede 6m, encontre a medida da diagonal maior. 

 

3. Calcule a área do trapézio a seguir. 

 

4. Os quatro quadrados coloridos estão formando um retângulo. Os quadradinhos 

menores tem área de 9 cm² cada um. 

 

A área total do retângulo é: 

 

http://3.bp.blogspot.com/-zQUOHpV3pvA/ViVtQY91eWI/AAAAAAAAB2g/IZQTRPApzf8/s1600/ab62.png
http://3.bp.blogspot.com/-zQUOHpV3pvA/ViVtQY91eWI/AAAAAAAAB2g/IZQTRPApzf8/s1600/ab62.png
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5. Na figura, o quadrado vermelho tem área de 64 cm², o retângulo verde tem 

área de 32 cm² e o triângulo azul tem área de 5 cm². 

 

Qual é a área do paralelogramo amarelo? 

 

6. A bandeira nacional brasileira deve, oficialmente, apresentar um retângulo de 

20 por 14 unidades de comprimento. Os vértices do losango devem estar a 1,7 

unidade de distância do contorno da bandeira.  

 

Determine a área ocupada pelo losango. 

 

7. Uma escola pretende ladrilhar o seu pátio em formato de trapézio, que possui 

as seguintes dimensões: 20 m de base maior 10 m de base menor e 5 m de 

altura. Os ladrilhos utilizados são quadrados com 30 cm de lado. Calcule o 

número de ladrilhos necessários. 

 

8. Uma cadeira tem o seu assento na forma de um quadrado. Suponhamos que 

uma formiga, partindo de um dos cantos da cadeira, andou 200 cm para 

contornar todo o assento. Qual é a área em cm² do assento da cadeira? 

 

9. Para decorar uma janela retangular será utilizado dois tipos de vitrais 

compostos por quadrados de lado 1 m. O preço por metro quadrado de cada 

tipo dos vitrais está indicado na figura a seguir. 
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Sabendo que o comprimento da janela possui 3 m, e cada área a ser revestida 

possui 3 m² de área, determine a altura da janela e o valor gasto para revestir a janela 

inteira. 

 

10. A planta de uma residência, apresentada no desenho, abaixo, tem escala 1:80, 

ou seja, cada medida de 1 cm corresponde a uma medida de 80 cm na 

dimensão real. Considerando informações e ilustração, acima, só é CORRETO 

afirmar que a área real da parte ocupada pela copa é igual a:  

 (A) 75,01 m²          (B) 79,36 m²          (C) 86,12 m²           (D) 90,4 m² 

 

 

A educação é moeda de ouro. Em toda parte, tem valor.” 

(Antônio Vieira) 

Boa avaliação! 

 


