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PREFÁCIO 

Em 1958, em São Carlos, durante um curso do CADES/MEC, Malba Tahan me 

surpreendeu e me deslumbrou, ao apresentar um modo divertido e eficaz para ensinar e 

aprender Matemática. 

A experiência profissional que adquiri nos anos seguintes me fez reconhecer que é 

correta e valiosa a proposta daquele que foi um arauto da Educação Matemática brasileira: 

o LEM e, em especial, o jogo, realmente podem favorecer a aprendizagem da Matemática, 

independentemente da idade de quem se dispõe a aprender. 

Dentro desse contexto procedi à leitura deste trabalho, a qual me causou alegria por 

permitir, de certo modo, reviver crenças e horizontes, além do prazer de escrever este 

prefácio.  

Nas páginas seguintes, o leitor encontrará respostas para algumas das questões que 

são frequentes entre os que ensinam Matemática, tais como: Por que ensinar com o apoio 

de material didático? Como posso montar um LEM em minha escola? Como tornar o LEM 

um espaço essencial à pesquisa, ao ensino e à aprendizagem? O que é um LEM? Os 

propósitos da formação universitária e os do ensino na Escola Básica são os mesmos, mas 

será que as linguagens para atingir os objetivos de ambas devem ser diferentes? 

Além de inúmeros exemplos de jogos e de outros tipos de materiais didáticos, as 

autoras apresentam sugestões sobre a utilização deles em sala de aula. 

Outra contribuição deste e-book está na lista de sugestões para leitores interessados 

em aprofundar seus estudos sobre as questões acima mencionadas. 

Em outras palavras, convém ressaltar que esta coletânea realça a importância do 

LEM no processo de formação de professores de Matemática. Com efeito, ele deve existir 

nas instituições que pretendem oferecer uma formação matemática e didática de qualidade, 

pois o LEM é concebido como sendo um espaço que possibilita troca de conhecimentos; 

novas aprendizagens; experimentações; planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

atividades. Enfim, é um espaço que considera o protagonismo do estudante e pode 

despertar e ou resgatar o interesse e o prazer em aprender Matemática. 

Devo também destacar mais uma qualidade deste e-book: as autoras adaptaram a 

linguagem ao público-alvo e, assim, tornaram acessíveis alguns conceitos tidos como 

difíceis. 

Por último, ressalto que a opção pelo formato de e-book, isto é, a disponibilização de 

mais um recurso educacional à nossa necessitada Educação, revela o compromisso das 
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jovens autoras e da competente orientadora com a Educação Matemática e, em especial, 

com a formação de professores. 

Estou certo de que este e-book incentivará muitos professores, licenciandos e 

pesquisadores a buscarem ações semelhantes. 

 

Campinas, maio de 2020. 

Prof. Sergio Lorenzato 
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INTRODUÇÃO 

Esse Recurso Educacional é fruto de uma pesquisa intitulada O uso do Laboratório 

de Ensino de Matemática na formação de licenciandos em Matemática1 do Programa de 

Mestrado Profissional Educação e Docência (PROMESTRE) da linha de Educação 

Matemática. Que fez parte da pesquisa “Docência e Formação de Professores que Ensinam 

Matemática”2. 

Essa pesquisa surgiu após reflexões e inquietações da pesquisadora que, ao 

frequentar o Laboratório de Ensino de Matemática da Faculdade de Educação (LEM FaE) 

na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e, ao ler a obra de “O Laboratório de 

Ensino de Matemática na Formação de Professores”3 organizada por Sergio Lorenzato, foi 

instigada a pensar quais alcances e limitações o LEM FaE pode ter na formação de 

licenciandos desta instituição. Foi desenvolvida por meio de uma abordagem qualitativa, na 

concepção de Bogdan e Biklen (1994). Isso porque julgamos que, em abordagens dessa 

natureza, é possível descrever e analisar melhor a pesquisa e suas ações. Desse modo, 

foi formalizada a parceria com a professora Samira Zaidan, responsável pelas disciplinas 

Análise da Prática Pedagógica e Estágio I e II (APPE I e II) da FaE em 2018, para que ela 

intermediasse nosso convite aos licenciandos para participarem desta investigação. 

O plano de trabalho compreendeu três fases que abrangeram o planejamento 

(pesquisadora, licenciandos e professor supervisor -opcional), o desenvolvimento (pelos 

licenciandos) e a avaliação dos planos de aulas (pesquisadora, licenciandos e professor 

supervisor -opcional) após a realização das aulas junto aos estudantes da escola. A 

participação dos Professores Supervisores, das instituições preceptoras, da disciplina de 

APPE II era livre e uma Professora aceitou participar da pesquisa. Entendemos que a 

participação dela engrandeceu a elaboração e avaliação dos planos de aulas. O 

desenvolvimento do plano de aula nas turmas da Educação Básica foi realizado pelos 

licenciandos, pois julgamos que a presença da pesquisadora neste momento poderia 

causar estranhamento dos estudantes e pelo fato de o foco da pesquisa estar no LEM FaE. 

Destacamos que este Recurso Educacional surge, após a finalização do trabalho de 

campo da pesquisa, com o intuito de auxiliar na implementação de um LEM ou na 

potencialização de um LEM existente e é uma organização da pesquisadora Nayara 

Katherine Duarte Pinto sobre a orientação da Prof.ª Dra. Keli Cristina Conti. Guiamos ao 

                                            
1 Mais informações e detalhes da pesquisa verificar em Pinto (2020). 
2 Pesquisa aprovada pelo COEP, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 
97429518.7.0000.5149. 
3 Lorenzato (2009) 
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leitor um pequeno referencial teórico sobre algumas concepções de LEM e sobre o uso do 

LEM na Formação de Professores. Na sequência, trazemos sugestões que vão desde 

materiais que podem fazer parte de um LEM, atividades, leituras, dissertações e sites para 

professores. Dentre as atividades, estão algumas elaboradas ao longo do trabalho de 

campo da pesquisa, mencionada anteriormente, em parceria da pesquisadora com os 

licenciandos, que na época cursavam a disciplina APPE II, e uma professora supervisora. 

Consideramos que a disponibilização desse e-book, no campo da Educação 

Matemática, amplie as percepções das possibilidades de uso de um Laboratório de Ensino 

de Matemática na formação de licenciandos. 
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1.PARA SABER MAIS 

 

Neste capitulo traremos um pouco de informações, oriundas do texto da dissertação 

Pinto (2020), sobre duas temáticas que permeou este trabalho que são as concepções que 

envolve o uso de um LEM e como o LEM é utilizado na formação inicial e continuada de 

professores. Não teremos o intuito de esgotar esses assuntos, mas ponderemos que 

conhecer um pouco mais desses temas ajudará a entender o contexto e os usos de um 

LEM. 

1.1. Algumas concepções de LEM 

 

Apontaremos, como base inicial, as diferentes concepções de uso do LEM presentes 

em Lorenzato (2009), reforçando-as com vivências e estudos de outros autores e 

complementando com outras visões de LEM, com o intuito de mostrar algumas evoluções 

desses usos. A primeira delas seria a ideia de que o LEM “poderia ser um local para guardar 

materiais essenciais, tornando-os acessíveis para as aulas” (LORENZATO, 2009, p. 6). 

Nesse caso, podemos citar, como materiais essenciais, publicações na área (livros, livros 

paradidáticos, revistas, manuais), materiais visuais e auditivos como CD’s e DVD’s, jogos, 

instrumentos de medida, calculadoras, modelos estáticos e dinâmicos, materiais didáticos 

industrializados, matéria prima para confecção de materiais didáticos como tesoura, papéis, 

cola, barbante, botões, arame, entre outros. 

Essa concepção de laboratório não implica necessariamente a existência de uma 

sala separada. Poderia ser, por exemplo, um armário ou caixa. Dessa maneira, Rodrigues 

(2012) destaca que: 

 
Fica implícita a ideia de que as aulas de Matemática não ocorrerão no espaço físico 
deste laboratório, estando o mesmo apenas restrito ao apoio e suporte, por meio de 
seus materiais manipuláveis, para as atividades experimentais que serão 
desenvolvidas pelo professor fora desse ambiente. (p. 60). 
 

Além disso, o autor salienta que o uso do LEM dessa forma é semelhante ao de uma 

biblioteca, que possibilita o acesso de estudantes e professores a esses materiais para 

auxiliar na construção do conhecimento. Portanto, Rodrigues (2012) considera que “isso 

acontece à medida que ele disponibiliza aos seus usuários um acervo de livros, materiais 

didáticos diversificados que irão contribuir para o desenvolvimento das atividades práticas” 

(p. 60). 

Sob outra perspectiva, Lorenzato (2009) evidencia que, ao ampliar essa primeira 

concepção de LEM, ele se torna 
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Um local da escola reservado preferencialmente não só para aulas regulares de 
matemática, mas também para tirar dúvidas de alunos; para os professores de 
matemática planejarem suas atividades, sejam elas aulas, exposições, olimpíadas, 
entre outras, discutirem seus projetos, tendências e inovações; um local para a 
criação e desenvolvimento de atividades experimentais, inclusive de produção de 
materiais instrucionais que possam facilitar o aprimorado da prática pedagógica. 
(LORENZATO, 2009, p.6). 
 

Conseguimos perceber, nessa visão sobre o LEM, que ele tem um papel muito 

importante, enquanto espaço tanto para as aulas de matemática quanto para as atividades 

de planejamento. Em conformidade com essa ideia, o estudo de Justo (2015) enfatiza que: 

 
Provavelmente, a existência deste espaço organizado na escola, pode contribuir 
com uma aprendizagem significativa, uma vez que é impossível definir atividades 
de ensino padronizadas que atendam às necessidades de todos os alunos, 
tornando-se, então, necessário diversificar as estratégias e o uso de materiais, além 
do livro didático. (JUSTO, 2015, p. 22-23). 
 

A terceira concepção, a qual ponderamos que seja o nível mais amplo de LEM, 

presente em Lorenzato (2009), é a possibilidade de o LEM ser: 

 
(...) uma sala-ambiente para estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o 
pensar matemático, é um espaço para facilitar, tanto ao aluno como ao professor, 
questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir, enfim, aprender 
e principalmente aprender a aprender. (LORENZATO, 2009, p.7). 
 

Se refletirmos sobre essa definição, é como se existissem novos alcances para o 

LEM, que vai além de seus materiais ou espaço físico, relacionados com a estruturação do 

conhecimento dos envolvidos. Dessa maneira, Oliveira (2017, p. 45) expressa que “nessa 

abordagem, o LEM tem como finalidade, no ambiente escolar, auxiliar o processo de ensino 

aprendizagem, no que diz respeito a desmistificar e facilitar o ensino de Matemática”. 

Durante o levantamento bibliográfico, conhecemos algumas experiências dos usos 

e possibilidades do LEM, alguns na Educação Básica, outros no Ensino Superior. Com o 

intuito de relacioná-las com as experiências e estudos dessa pesquisa, compactuamos com 

o conceito apresentado pela autora Oliveira (2017), para quem “o Laboratório de Ensino de 

Matemática é um espaço do fazer e que favorece a reflexão contínua do discente e docente, 

do que se faz, para quê e como se faz, a fim de oportunizar um ensino com compreensão” 

(p. 37). Passaremos a discutir a seguir sobre o LEM na formação de Professores. 

 

1.2. O LEM na Formação de Professores 

 

Para os cursos de formação de professores que ensinarão Matemática, no caso 

desta pesquisa, os licenciandos do curso de Matemática da UFMG, Lorenzato (2009, p. 10) 

considera o LEM, “mais que necessário”. Ele complementa expressando que: 
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É inconcebível que, em suas aulas, os professores desses cursos realcem a 
necessidade da autoconstrução do saber, a importância dos métodos ativos de 
aprendizagem, o significado dos sentidos para a aprendizagem, o respeito às 
diferenças individuais, mas, na prática de ensino e no estágio supervisionado, os 
seus alunos não disponham de instrumentos para a realização da prática 
pedagógica. (LORENZATO, 2009, p.10). 
 

Nesse sentido, acrescentamos também que o LEM deve levar em conta a 

contextualização dos cursos envolvidos, como o vínculo com projetos sociais das 

comunidades, o acolhimento, o tratamento da diversidade e o diálogo intercultural. 

Lorenzato (2009) também destaca que mais do que ter acesso a materiais, é preciso saber 

usá-los corretamente e orientar seu uso de forma a mediar a construção do conhecimento 

pelos estudantes. 

A autora Varizo (2007) destaca que, mesmo com a presença de inúmeros LEM nos 

cursos de Licenciatura em Matemática no Brasil, eles podem ter atribuições e vínculos 

diferentes, pois alguns “LEM se vinculam à Faculdade de Educação ou aos institutos da 

área das ciências exatas” (p. 1). Referente aos usos, ela evidencia: 
 
A maioria está voltada para questões pedagógicas da Matemática no Ensino Básico 
(EB), alguns se dedicam ao ensino da matemática na universidade, outros priorizam 
uma única disciplina e poucos se destinam só à pesquisa. Quanto ao foco da 
formação docente, uns visam à formação inicial e continuada de professores de 
Matemática, outros enfatizam apenas uma delas. (VARIZO, 2007, p. 1-2). 
 

Referente à formação inicial, a autora enfatiza que “a importância dos LEM na 

formação do educador matemático aumentou, após a LNDBE de 20.12.1996 e da 

Resolução CNE/CP nº2 de 19.02.2002 que determina 400 horas de estágio curricular 

supervisionado” (VARIZO, 2007, p. 1-2). Dessa maneira, o uso do LEM ganhou mais força 

e utilidade nos cursos de graduação e também ampliou a quantidade de LEM no Brasil. 

Além disso, o trabalho de Silva (2014) ressalta que: 

 
É preciso repensar os cursos de formação inicial de professores de Matemática, no 
intuito de oferecer, verdadeiramente, uma formação plena. É necessário que os 
espaços de formação, como os laboratórios de ensino, por exemplo, espaços com 
potencial lúdico dentro dos cursos de Licenciatura em Matemática, sejam pensados 
nessa lógica para que efetivamente contribuam para a constituição da identidade 
docente. (SILVA, 2014, p. 43). 
 

O autor pondera que os saberes advindos de atividades lúdicas no LEM podem 

proporcionar acontecimentos reais de aprendizagens. À vista disso, Silva (2014) enfatiza a 

importância de se conhecer e entender melhor a funcionalidade do LEM no processo de 

formação de professores, complementando que: 

 
É indispensável, porém, destacar a necessidade de revestir de significado as ações 
e os instrumentos utilizados nesse processo de construção dos conceitos 
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matemáticos. Para tanto, é preciso levar o aluno, ente principal do espaço do 
laboratório, a refletir sobre as experiências vividas, por exemplo, no jogo e em todas 
as demais ferramentas pedagógicas a que ele tem acesso, entendendo-as como 
importante fonte de conhecimento. (SILVA, 2014, p.68). 
 

O autor também discorre sobre o papel dos professores no uso do LEM 

 
Os professores precisam estar preparados para estabelecerem uma ligação entre 
as teorias estudadas e as vivências do laboratório de ensino. Acreditamos na 
necessidade de se garantir aos estudantes da Licenciatura em Matemática a 
vivência de situações lúdicas durante o curso, para que a eles se permita a 
construção desses saberes, contribuindo, posteriormente, para sua prática 
pedagógica. (SILVA, 2014, p. 77). 
 

Ademais, o trabalho de Rêgo e Rêgo (2009) também enfatiza o papel que o LEM 

pode ter nas instituições de ensino superior, tais como impulsionar as melhorias tanto na 

formação inicial quanto na continuada de educadores de matemática. Os autores 

complementam que é possível desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão e 

indicam que o uso do LEM pode possibilitar as seguintes ações: 

 
I. Estreitar as relações entre as instituições e a comunidade, atuando como 

parceria na solução dos problemas educacionais que esta apresenta, 
buscando a melhoria do ensino e construindo um espaço de divulgação e 
de implantação de uma cultura de base científica; 

II. Estimular a prática da pesquisa em sala de aula, baseada em uma sólida 
formação teórica e prática; e 

III. Firmar projetos de parceria com os sistemas locais de ensino, visando à 
instalação de clubes e laboratórios de matemática, além de oficinas e 
cursos de formação continuada para seus professores. (RÊGO; RÊGO, 
2009, p.41). 
 

Adicionalmente, o trabalho de Oliveira (2017), que buscou pesquisar as 

possibilidades para o ensino de Matemática e formação continuada de professores com a 

implementação de um LEM em uma escola pública, apontou que os docentes que 

participaram da pesquisa “afirmam da importância do LEM para ampliar as aprendizagens 

dos estudantes” (p. 93). Segundo esses docentes, foi possível que o ambiente do LEM se 

tornasse um lugar de diálogo e investigação, onde coexistiam os significados dos conteúdos 

matemáticos e as interações dos estudantes, que se sentiam instigados durante as 

atividades. 
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2. SUGESTÃO DE MATERIAIS QUE PODEM FAZER PARTE DE UM LEM 

 

Neste momento, a partir dos diversos recursos existentes no LEM FaE traremos 

sugestões dos tipos de materiais que podem fazer parte de um LEM que também pode 

auxiliar professores e futuros professores na implementação de um LEM em suas 

instituições de ensino. Vale destacar para o leitor, que muitos desses materiais podem ser 

comprados ou podem ser confeccionados e muitos deles é possível encontrar o passo a 

passo da para a confecção na internet. 

Com o intuito de organizar melhor esse capítulo o dividimos em tópicos e exibiremos 

inicialmente a apresentação geral do LEM FaE, logo após passaremos pelos materiais 

sobre diferentes temáticas, depois pelos jogos e, por fim, as embalagens e sempre que 

possível apresentaremos fotos e observações sobre os recursos do LEM FaE. 

 

2.1 O LEM FaE 

 

Neste tópico, apresentaremos brevemente O LEM FaE, alguns de seus usos e 

características com o intuito de apresentar ao leitor este espaço da Faculdade de Educação 

da UFMG, onde foi desenvolvida esta pesquisa. A imagem a seguir traz uma fotografia feita 

ao entrar no LEM FaE: 

Visão geral do LEM FaE 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 



15 
 

 

Pela imagem é possível notar que existem nesse espaço carteiras e mesas que 

acomodam 40 pessoas, armários que contêm os materiais e que foram enfeitados com 

mandalas, fotografias e caixas com figuras feitas com Tangran com o objetivo de tornar o 

espaço mais agradável visualmente. Além disso, mais ao fundo, é possível ver alguns 

sólidos geométricos de papel. O espaço também dispõe de projetor multimídia, tela de 

projeção e duas lousas. Na próxima imagem temos detalhes do que existe dentro dos 

armários do LEM FaE: 

Detalhes dos armários do LEM FaE 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

No lado esquerdo da imagem, vemos uma parte dos 650 exemplares, 

aproximadamente, disponíveis no LEM FaE, de Livros Didáticos dos anos iniciais aos finais 

do Ensino Fundamental, além do Ensino Médio, paradidáticos, obras relacionadas à 

Formação de Professores, ao uso de jogos e alguns exemplares de periódicos da área da 

Educação e Educação Matemática. No lado direito da figura, vemos dois armários que 

contêm alguns materiais pedagógicos do LEM FaE. 

De maneira geral, há livros e materiais pedagógicos em quantidade satisfatória para 

atender as demandas do LEM FaE. Alguns dos jogos e materiais disponíveis foram 

elaborados por estudantes que frequentaram o espaço em algumas disciplinas. Esses 

materiais foram adquiridos com verba de alguns projetos ao longo do tempo ou com a 

doação de alguns professores e de editoras que enviaram material de divulgação. 

Referente aos usos, o LEM FaE, coordenado pela Professora Keli Cristina Conti, desde o 

ano de 2016, tem favorecido, principalmente, a realização das atividades dos docentes da 

área da Educação Matemática da FaE. Para saber mais detalhes de alguns desses usos e 
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dos sujeitos do LEM FaE, trazemos como sugestão a leitura do trabalho de Rizzi e Conti 

(2018). 

Dentre os usos do LEM FaE, descritos no estudo de Rizzi e Conti (2018), está o de 

sediar as disciplinas de APPE I e II do curso de Licenciatura em Matemática. Dos cursos 

oriundos da FaE tem acolhido algumas disciplinas dos cursos da Pedagogia, da 

Licenciatura da Educação do Campo (LECampo) e da Formação Intercultural para 

Educadores Indígenas (FIEI), considerando as suas especificidades. Além disso, existem 

disciplinas do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação e 

Docência da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Conhecimento e Inclusão Social realizadas no LEM FaE, geralmente os Seminários de 

Pesquisa das linhas da Educação Matemática de ambos os programas. 

 

2.2. Alguns materiais do LEM FaE 

 

Neste tópico exibiremos materiais que contribuem para o ensino e aprendizagem de 

várias temáticas, que foram organizados em subitens, sendo elas: diferentes bases 

numéricas; números; relações de correspondência; frações; Álgebra; Geometria e de usos 

diversos. 

 

2.2.1. Materiais que contribuem para o ensino e a aprendizagem de diferentes bases 

numéricas 

 

No LEM FaE existem materiais diversos sobre bases numéricas, o que temos em 

maior quantidade é o Material Dourado sobre a base 10 ou decimal: 

Kit do Material Dourado em madeira 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Este recurso além de ter seu uso para ensinar a base decimal que geralmente pode 

envolver algumas das propriedades da adição, subtração, multiplicação e divisão. Na figura 

anterior está a fotografia de um dos 6 kits completos disponível no LEM FaE do Material 

Dourado e é possível notar cubos menores que representam uma unidade, as barras para 

representar 10 unidades ou 1 dezena, as placas representam 100 unidades ou 1 centena 

e um cubo maior que representa 1000 unidades. 

Além destes, também existem kits individuais em madeira e em plástico que não 

possuí o cubo maior. Na próxima figura contém um exemplar dos 5 kits individuais de 

Material Dourado em madeira. 

Kit individual de Material Dourado em madeira 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na figura a seguir está um exemplar dos 5 kits individuais de Material dourado em 

plástico. 

Kit individual de Material Dourado de plástico 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Existem também um material, disponível na figura a seguir, no LEM FaE sobre a de 

base 2 que usam formas geométricas planas de quadrados e retângulos para representar 

os fatores dessa base. Na imagem a seguir é possível notar figuras de cores e tamanhos 

diferentes, sendo o quadrado de cor branca para representar 1 unidade, o retângulo 

vermelho representa 2 unidades, o quadrado amarelo representa 4 unidades, o retângulo 

laranja representa 8 unidades, o quadrado verde 16 unidades, o retângulo azul 32 unidades 

e o quadrado preto 64 unidades. 

Material sobre base 2 plana 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O material da base 3 também utiliza triângulos de cores e tamanhos diferentes para 

representar essa base. Na figura a seguir é possível ver o triângulo branco que representa 

1 unidade, o trapézio laranja representa 3 unidades, o triângulo azul 9 unidades e trapézio 

verde 27 unidades. 

Material sobre base 3 plana 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Na próxima imagem tem um outro material que representa a base 3 de maneira 

tridimensional, pois é uma adaptação do Material Dourado para base 3. 

Material Dourado para base 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na figura anterior os cubos menores que representam uma unidade, as barras para 

representar 3 unidades, as placas representam 9 unidades e um cubo maior que representa 

27 unidades. 

Os materiais para representar a base 4 plana são utilizando triângulos e trapézios de 

cores e tamanhos diferentes e o Material Dourado adaptado para base 4. 

Material sobre base 4 plana 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na figura anterior triângulo branco representa 1 unidade, o triangulo verde 4 

unidades, o triângulo vermelho 16 unidades. Já na figura a seguir os cubos menores 
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representam uma unidade, as barras 4 unidades, as placas representam 16 unidades e um 

cubo maior que representa 64 unidades. 

Material Dourado para base 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Outra adaptação do Material Dourado disponível no LEM FaE é da base 5. Na 

próxima imagem os cubos menores representam uma unidade, as barras para representar 

5 unidades, as placas representam 25 unidades e um cubo maior que representa 125 

unidades. 

Material Dourado para base 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Retomando aos materiais sobre a base decimal também existem no LEM FaE alguns 

ábacos e soroban que tem maior uso na aprendizagem das operações de soma e 

subtração. Na figura a seguir tem um soroban na cor preta. 
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Soroban na cor preta 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na próxima figura possui imagem de um ábaco existente no LEM FaE, mas esse tem 

suas peças coloridas. 

Ábaco fechado com peças coloridas 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na figura a seguir contém outro ábaco fechado nas cores marrom e branco. 

Ábaco fechado nas cores marrom e branco 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Outro modelo de ábaco fechado do LEM FaE está na figura a seguir que tem as 

marcações na lateral das classes das unidades, dezena, centena e milhar. 
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Ábaco fechado com marcações das clases 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Dos ábacos abertos na figura a seguir contém um exemplar dos 6 disponíveis no 

LEM FaE que vem escrito nas bases de cada pilastra as classes das unidades, dezenas, 

centenas, unidade de milhar e dezena de milhar. 

Ábaco aberto com marcações das clases 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Existem também dois exemplares do ábaco aberto confeccionados por estudantes. 

Na próxima figura temos um modelo em que as argolas estão enfeitadas com fita de cetim. 

Ábaco aberto com argolas com fita cetim 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Na sequencia o material é todo de madeira e foi realizada a pintura dos pinos. 

Ábaco aberto em madeira com pinos coloridos 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Há também dois quadros valor lugar (QVL) para auxiliar nas operações do sistema 

decimal. Na próxima figura o material é na cor verde e tem marcada das classes das 

unidades, dezenas e centena para as casas das unidades e milhares. 

Quadro Valor Lugar na cor verde 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na figura a seguir o material é na cor azul e tem marcada das classes das unidades, 

dezenas e centena para as casas das unidades, milhares e milhões. 

Quadro Valor Lugar na cor azul 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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2.2.2. Material que contribui para o ensino e a aprendizagem de números 

 

As Barras de Cusineire que foram criadas por Emile-Georges Cuisenaire (1891-

1980) para representar os números de 1 a 10. Assim, existe uma escala correta de 

tamanhos e de cores nesse material. Na próxima imagem, temos uma fotografia do material 

de um dos kits individuais em E.V.A., que tem 8 exemplares no LEM FaE, que pensamos 

ser de fácil acesso e baixo custo.  

Kits individuais das Barras de Cusineire em E.V.A. 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Para auxiliar o leitor, as barrinhas foram organizadas de maneira crescente, 

indicando-se no topo de cada uma o valor que representa. 

No LEM FaE também possui 3 Kits completos das Barras de Cusineire e na imagem 

a seguir temos algumas peças do kit em MDF. Ao topo da figura temos a comparação de 

duas barrinhas de valor 3 com uma barra de valor 6. Na parte de baixo da imagem ao lado 

esquerdo temos a comparação de duas barrinhas de valor 2 com uma barra de valor 4 e a 

direita duas de valor 1 e a barra de valor 2. 
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Algumas peças do kit em MDF 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na próxima figura temos peças de um dos kits em madeira, as tem espessura maior 

do que as em MDF. 

Algumas peças do kit em madeira 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

 

2.2.3. Materiais que contribuem para o ensino e aprendizagem de relações de 

correspondência 

 

Os Blocos Lógicos, tem seu maior uso no âmbito da Educação Infantil, temos que 

são formados por peças de figuras, cores e espessuras diferentes. No LEM FaE possui três 

kits do material em E.V.A., disponível na próxima figura. 
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Blocos Lógicos em E.V.A. 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

E a imagem a seguir é do Kit de Blocos Lógicos em madeira: 

Blocos Lógicos em madeira 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)   

No LEM FaE também possui, disponível na próxima imagem uma tábua de escala 

com figuras de peixe. 

Material tábua de escala com figuras de peixe 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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2.2.4. Materiais que contribuem para o ensino e aprendizagem de frações 

 

Relacionado ao ensino de frações há no LEM FaE uma diversidade de materiais os 

primeiros que apresentaremos são as tábuas de frações em madeira nas formas de 

quadrado, triângulo e círculo. Na imagem a seguir é possível perceber que cada tábua 

contém uma peça que representa o inteiro, um conjunto com dois meios, outro com três 

terços e por fim um com quatros quartos. 

Tábuas de frações em madeira

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Kits na forma retangular confeccionados em E.V.A. na próxima imagem em cada 

fileira foi formado um inteiro. 

Kit de Frações retangulares em E.V.A. 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Também tem os kits confeccionados com um material emborrachado de espessura 

maior que E.V.A. 

Kit de Frações retangulares de material emborrachado 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Retomando aos materiais em E.V.A. existem os quatro kits de frações no quadrado. 

Na figura a seguir cada um dos quatros quadrados formam um inteiro. 

Kit de Frações no quadrado em E.V.A. 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)   

Quatro Kits de Frações no círculo: 

Kit de Frações no círculo em E.V.A. 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)   
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E por fim, o 4 Kits de Frações no Hexágono: 

Kits de Frações no Hexágono 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

 

2.2.5. Materiais que contribuem para o ensino e a aprendizagem de Álgebra 

 

Relacionado com o conteúdo de Álgebra no LEM FaE possui 5 Kits de Álgebra. Na 

imagem a seguir a figura do lado esquerdo representa pelo método da área a expressão x² 

(quadrado amarelo) + 4x (dois retângulos verdes) + 4 (quadrado em azul) e a do lado direito 

representa x² (quadrado amarelo) + 3x (três retângulos laranjas) + 2 (dois quadrados em 

vermelho). 

Kit de Álgebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Existe também um material onde Kit de Álgebra vem com as peças imantadas de 

modo a usar em quadros ou materiais de metal. Este material, disponível na próxima 
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imagem, tem seu uso recomendado para professores, pois facilita a visualização pelos 

estudantes na hora da aula. 

Kit de Álgebra Imantado 

  

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Para realizar a fotografia colocamos as peças na porta de um dos armários do LEM 

FaE. Essas peças representam x² (quadrado amarelo) + 2x (dois retângulos laranjas) + 1 

(quadrado em vermelho). 

Relacionado a álgebra que envolve geometria temos os cubos da soma. Na figura a 

seguir temos o cubo confeccionado em E.V.A. 

Cubo da soma em E.V.A 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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A seguir temos o cubo da em madeira com as faces coloridas. 

Cubo da soma em madeira 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

E por fim, temos o cubo da soma em madeira em forma de quebra cabeça. 

Cubo da Soma – Quebra Cabeça 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

 

2.2.6. Materiais que contribuem para o ensino e a aprendizagem de Geometria 

 

No âmbito do conteúdo Geometria no LEM FaE possuí alguns kits com sólidos 

geométricos. Na imagem a seguir está o conjunto de sólidos em acrílico que contém 10 

peças, sendo elas: paralelepípedo, cubo, crisma de base triangular, prisma de base 

hexagonal, esfera, cilindro, pirâmide de base quadrangular, cone, pirâmide de base 

hexagonal e pirâmide de base triangular. 



32 
 

 

Conjunto de Sólidos em acrílico 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Existem também 5 kits com os mesmos sólidos listado anteriormente só que em 

tamanho menor e de madeira. 

Conjunto de Sólidos em madeira 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)   

Há também 3 kits de sólidos geométricos em plástico que além dos sólidos anteriores 

também vem uma pirâmide de base retangular. 
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Conjunto de Sólidos em plástico 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Outro kit que tem um exemplar no LEM FaE é o de sólidos em madeira na cor azul. 

O Kit vem com os seguintes sólidos: cilindro, ovoide, paralelepípedo, cubo, pirâmide de 

base quadrangular, pirâmide de base triangular, cone, elipsoide, esfera e prisma de base 

triangular. 

Kit sólidos em madeira na cor azul 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Ainda relativo a sólidos geométricos existe um kit sobre o prisma de base triangular, 

disponível na imagem a seguir, onde contém uma peça é o prisma de base triangular e 

outras três peças que também formam juntas outro prisma de base triangular. 
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Kit sobre o prisma de base triangular 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Um material que atende a demandas da geometria plana e espacial é o Kit de áreas 

e volumes composto por pequenos cubos de madeira e peças de E.V.A. para representar 

a áreas das faces desses cubos: 

Kit de áreas e volumes  

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)   

Existe 3 kits de geometria plana que possibilita explorar algumas propriedades de 

figuras geométricas planas. Na imagem a seguir é possível ver mais detalhes desse 

material como algumas de suas peças e também observar que foram formados a figura de 

um quadrado e de um triângulo com um dos kits. 
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Kit de geometria plana 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Outro recurso que além de atender a demandas da geometria plana é o Material 

Multiplano4 que também pode auxiliar na construção de gráficos de estatista. Este material 

foi idealizado para atender estudantes com deficiência visual. Fizemos duas imagens para 

exemplificar algumas das possibilidades de uso desse material, a primeira delas é a 

construção de um gráfico de uma função qualquer. 

Gráfico de uma função qualquer com o uso do Material Multiplano 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

A outra imagem é de uma construção de uma simulação de um gráfico de barras 

 

 

                                            
4 Direitos reservados ao autor Rubens Ferronato 
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Construção de um gráfico de estatística com o uso do Material Multiplano 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Outro recurso que também consegue atender estudantes com deficiência visual é o 

Geoplano. Com este material é possível abordar temas como áreas e perímetros. No LEM 

FaE possuímos 12 Geoplanos que de um lado tem os pinos organizados como quadrados, 

disponível na próxima imagem. 

Geoplano face dos quadrados 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

A outra face do Geoplano tem seus pinos organizados como triângulos: 
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Geoplano face dos triângulos 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Um recurso extra que auxilia o uso deste material é o Kit de Áreas para o Geoplano: 

Kit de Áreas para o Geoplano 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na imagem anterior foi possível visualizar o uso deste recurso extra que possibilita 

preencher as figuras formadas por elásticos com peças em E.V.A. que simulam a área 

dessas figuras. 

Outro recurso relativo ao conteúdo de geometria plana são os Poliminós, que são 

figuras formadas por quadrados de mesma área. Na primeira imagem desse material temos 

o uso da prancha para Poliminós e as peças são de diferentes padrões (a peça amarela é 

um tetraminó, a azul, um pentaminó, a verde, um triminó, e a vermelha, dominó). 
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Prancha para Poliminós com peças de diferentes padrões. 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

A seguir temos a prancha para Poliminós com as peças do padrão de tetraminó: 

Prancha para Poliminós com peças de tetraminó 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Agora sem o uso da prancha temos uma imagem das peças dos pentaminó: 

Peças dos pentaminó 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Existe também um kit sobre as Relações métricas nos triângulos retângulos: 

Relações métricas nos triângulos retângulos 

  

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

E um kit sobre o Teorema de Pitágoras:  

Teorema de Pitágoras 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Direcionada ao ensino de trigonometria temos o Kit do ciclo trigonométrico com 

triângulos em E.V.A.: 
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Kit do ciclo trigonométrico com triângulos em E.V.A. 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

E o Ciclo Trigonométrico em metal com triângulos imantados que serve de auxílio ao 

professor: 

Ciclo Trigonométrico em metal com triângulos imantados 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O material tem um tamanho que permite uma melhor visualização pelos estudantes 

e por ser imantado permite mais praticidade e agilidade do que desenhar o mesmo ciclo no 

quadro. 
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2.2.7. Materiais do LEM FaE com usos diversos 

 

Além dos materiais que separamos anteriormente por área ainda no LEM FaE possui 

outros recursos de temáticas diversas. A seguir temos a imagem do Kit Multiplicação com 

Varetas no qual foi realizado a multiplicação de 12 (representado uma vareta azul e duas 

varetas amarelas que estão na vertical) por 11 (representado uma vareta azul e uma vareta 

amarela que estão na horizontal). 

Kit Multiplicação com Varetas 

  

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

A cada encontro de duas varetas são colocadas fichas com os resultados da 

multiplicação do valor dessas varetas. Assim, o resultado da operação:12×11 é obtido com 

a soma das parcelas 100 + 10 + 10 + 10 + 1+ 1 totalizando 132. 

Existe também a três Torres de Hanói: 

Torre de Hanói 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)   
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No LEM FaE também possui 4 kits do Tangran confeccionado em madeira: 

Tangran confeccionado em madeira 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Também tem 11 caixas de Tangran confeccionado em E.V.A.: 

Tangran confeccionado em E.V.A. 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Há também diferentes dados que pode auxiliar em atividades no LEM FaE: 

Dados diversos 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Por fim, existe 5 kits com Dinheiro Chinês: 

Dinheiro Chinês  

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Além desses materiais que exibimos por foto há também materiais que auxiliam nas 

aulas no LEM FaE como compasso, régua, canetas, lápis, calculadora, tesouras, cola, 

réguas, papeis brancos e coloridos dentre outros. Deste modo, terminamos de listar os 

materiais e a partir do próximo subitem passaremos a descrever os jogos que tem no LEM 

FaE. 

 

2.3. Jogos do LEM FaE 

 

No âmbito dos jogos separaremos eles em três subseções: jogos diversos 

(adquiridos ou doados para o LEM FaE); Coleção Enciclopédia de Jogos; jogos produzidos 

por estudantes no LEM FaE. 

 

2.3.1. Jogos diversos 

 

O primeiro jogo dessa seção é o Mandala Trigonométrica: 
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Jogo Mandala Trigonométrica 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Relacionado ao tema de probabilidade existe o jogo Roleta Matemática: 

Jogo Roleta Matemática 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

E o Jogo Probabilidado: 

Tabuleiro do Jogo Probabilidado 

Fonte: Direitos reservados aos autores Maria Helena Soares de Souza e Walter Spinelli 
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Sobre o ensino de Álgebra existe o Jogando com a Álgebra: 

Jogando com a Álgebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Um jogo que envolve adição é o Jogo do Caracol: 

Jogo do Caracol 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O jogo Matix envolve operações com números inteiros, cálculo mental e 

circunstâncias de antecipação de situações: 
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Jogo Matix 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Envolvendo subtração e o resto da subtração tem o Jogo Avançando com o Resto 

Jogo: Avançando com o Resto 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Relacionado a calculo mental e propriedades da adição tem o Jogo Cinco em linha: 
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Jogo Cinco em linha 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Há também o Jogo Kalah ou Mancala de origem africana que tem seu tabuleiro 

confeccionado em E.V.A. e utiliza sementes como peças. 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O Jogo Romanos XV tem o objetivo de organizar as peças de maneira crescente ou 

decrescente: 

Jogos Romanos XV 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Há também dominós: 

Dominós 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Envolvendo raciocínio lógico em o jogo Fecha a Caixa 

Jogo Fecha a Caixa  

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)   

 

2.3.2. Coleção Enciclopédia de Jogos 

 

A Coleção Enciclopédia de Jogos5 é composta por 36 jogos de diferentes origens e 

tem o objetivo de resgatar jogos mais antigos. Agora, passaremos a exibir imagens cada 

um desses jogos e fazer uma breve apresentação contando alguma particularidade contida 

em seus manuais. 

O primeiro deles é o Agon que tem seu tabuleiro em forma hexagonal e envolve um 

contexto de batalha e corrida: 

 

                                            
5 Coleção adquirida da empresa Mitra Jogos em 2018 



49 
 

 

 

 

Jogo Agon 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O jogo Bagha Chall tem sua origem no Nepal e é um jogo de estratégias que simula 

uma batalha entre tigres e cabras: 

Jogo Bagha Chall  

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O tabuleiro do Bao e Onweso, que na verdade são dois jogos diferentes, que são da 

família das Mancalas que simulam o ato de semear e colher, mas também envolve 

estratégias para ganhar o jogo. 
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Jogo Bao e Onweso 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Barricade é um jogo no contexto de caça ao tesouro que envolverá estratégias 

para vencer a partida: 

Jogo Barricade 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Bizingo é um jogo de origem dos Estados Unidos e tem suas casas em forma de 

triângulos e um adversário anda pelas casas escuros e outro pelas casas claras: 

Jogo Bizingo 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O jogo Chroma 4 está num contexto de quebra-cabeças e pode ser jogado de 

diversas maneiras: 
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Jogo Chroma 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

Jogo Dablot que envolve estratégias e possui hierarquias entre as peças: 

Jogo Dablot 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

As Damas é provavelmente o mais conhecido desta coleção: 

Jogo de Damas 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

Dou Shou Qi jogo de origem Chinesa num cenário de combate entre animais: 
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Jogo Dou Shou Qi  

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O jogo Excalibur possuí três jogadores: cavaleiros do norte, cavaleiros do sul e as 

feiticeiras. No qual as feiticeiras precisam defender o Excalibur dos cavaleiros. 

Jogo Excalibur  

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

Fanorona de origem em Madagascar é um jogo que envolve táticas e estratégias: 

Jogo Fanorona 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Jarmo é um jogo que envolve estratégias mais abstratas entre os jogadores: 
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Jogo Jarmo 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Futebox que utiliza o contexto de futebol, mas também envolve sorte pelo fato da 

movimentação das peças serem determinadas com o sorteio do dado. 

Jogo Futebox  

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Gammon é um jogo de percurso que as estratégias são importantes para vencer 

o jogo: 

Jogo Gammon 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O jogo Go consiste em uma disputa de território com regras simples e vai se tornando 

complexo ao longo das jogadas: 
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Jogo Go 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Jogo Halma tem origem no século XIX nos Estados Unidos e tem como objetivo 

conquistar o território do oponente. Ele pode ser jogado com 2 ou 4 pessoas. Na imagem a 

seguir temos o tabuleiro preparado para 4 pessoas jogarem cada uma com 13 peças: 

Jogo Halma 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O jogo Hex foi planejado para duas pessoas jogarem e seu tabuleiro tem casas em 

formato hexagonal. Este também é um jogo de estratégias. 

Jogo Hex 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  
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O Hnefatafl é um jogo Viking que envolve os mercenários (peças vermelhas), os 

Defensores do Rei (peças em verde) e Rei (peça marrom): 

Hnefatafl 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Jogo Real de UR tem esse nome por ter sido encontrado na cidade de Ur na 

Suméria na região de um cemitério real. O kit do jogo vem com um tabuleiro, 7 peças claras, 

7 peças escuras e três dados em forma de pirâmides: 

Jogo Real de Ur 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Kharbaga é um jogo parecido com as Damas, tem o objetivo de capturar as peças 

do adversário, mas que possui mais movimentações possíveis por conta de suas diagonais: 

Jogo Kharbaga 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  
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O jogo Konane é de origem havaiana as peças podem ser capturadas na horizontal 

ou na vertical e vencerá a partida aquele que fizer a última jogada: 

Jogo Konane 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Ming Mang é de origem do Tibet que envolve capturas e dominação de território: 

Jogo Ming Mang 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Jogo Oware é de origem Africana e também pertence à família das Mancalas como 

o Bao e Onweso, apresentados mais no início dessa sessão: 

Jogo Oware 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  
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O jogo Polaris se assemelha com uma luta de sumo, pois vencerá a partida aquele 

que empurrar seis peças do oponente para fora do tabuleiro: 

Jogo Polaris 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

Vencerá o Jogo Pulue aquele que capturar todas as peças do adversário: 

Jogo Pulue 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O jogo Quadrilha tem o objetivo de conquistar territórios: 

Jogo Quadrilha 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  
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Para vencer o Jogo Quatro é necessário alinhar quatro peças na diagonal ou vertical 

ou horizontal sendo que essas quatro peças têm que ter uma característica em comum: 

Jogo Quatro 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Jogo Queops tem o objetivo de formar uma pirâmide e ganhará a partida quem 

colocar a última esfera no topo da pirâmide: 

Jogo Queops 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

Para vencer o Jogo Reversi é preciso ter a maior quantidade de peças da sua cor 

(vermelho ou branco) ao final da partida. 

Jogo Reversi 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  
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O Jogo Senet era muito comum do antigo Egito. Uma curiosidade dele são seus 

dados em forma de varetas dividas ao meio que tem sua face plana na cor preta. 

Jogo Senet 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Siege é do Brasil e precisa de concentração e estratégias para vencê-lo: 

Jogo Siege 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Para vencer o Jogo Traverse é preciso atravessar com todas suas peças do tabuleiro 

para o lado oposto, sendo que o movimento das peças é determinado por suas formas: 

Jogo Traverse 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  
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Jogo da Trilha tem origem fenícia com registros de ser de meados do ano 1000 a.C. 

Jogo da Trilha 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Assim como as Damas o Xadrez é bem conhecido mundialmente e tem o objetivo de 

capturar a peça que representa o Rei do adversário. 

Jogo de Xadrez 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Jogo de Xiang Qi tem o objetivo similar ao anterior e há relatos que ele que originou 

o jogo Xadrez: 

Jogo de Xiang Qi 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  
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Por fim, o jogo Yote tem objetivo de capturar as peças do oponente que envolve 

raciocínio lógico, rapidez e saber as estratégias do jogo. 

Jogo Yote 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

 

2.3.3. Jogos produzidos por estudantes no LEM FaE 

 

Neste tópico apresentaremos brevemente alguns jogos que foram produzidos e 

doados por estudantes do curso da Pedagogia da UFMG que frequentavam o LEM FaE na 

Disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino de Matemática II com carga horária de 

60 horas ministrada pela Profa. Keli Cristina Conti. Na proposta apresentada os jogos foram 

confeccionados para atender uma turma com 40 estudantes da educação básica. 

No contexto do ensino de frações foram produzidos 3 jogos diferentes. O primeiro 

desses, disponível na próxima imagem, é o Jogo das Frações: 

Jogo das Frações 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O segundo deles é um jogo de cartas Uno das frações. Na imagem a seguir 

organizamos todas as cartas da cor verde, assim as cartas das cores rosa, azul e amarelo 

são compostas pelas cartas de mesmos valores. 
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Jogo Uno das Frações 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

E o terceiro é o jogo Dominó das frações que tem suas peças de papel: 

Dominó das Frações 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O jogo Subtração com Tagran é para ser jogado entre equipes, cada uma escolhe 

uma das peças maiores: triangulo rosa, trapézio vermelho e quadrado verde. E precisará 

de um pouco de sorte na hora de jogar os dados para conseguir as peças necessária para 

efetuar a subtração completa da peça maior da equipe. 
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Subtração com tagran 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Um jogo que envolve as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação 

e divisão) é o A.S.M.D. por enquanto apresentaremos o tabuleiro e os dados do jogo, 

posteriormente, no próximo capitulo, detalharemos suas regras no próximo capítulo. 

Tabuleiro do Jogo A.S.M.D 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na próxima imagem estão os dados utilizado para realizar as jogadas que estão 

dentre de garrafinha pets para facilitar na hora do sorteio. 
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Dados para o Jogo A.S.M.D 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O jogo Corrida Animal tem o objetivo de fazer o percurso entre o ponto de partida e 

a fazenda. 

Corrida Animal 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O jogo Supere a Soma envolverá cálculos de adição e sorte na hora de sortear os 

dados vencerá o jogo a pessoa que consegui finalizar o trajeto primeiro. 
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Jogo Supere a Soma  

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O Jogo Borboleta que utiliza um baralho e tem o objetivo de pegar as cartas da mesa 

cuja a somo seja o mesmo valor que está na mão do jogador. Na imagem a seguir foi 

simulado o início de uma partida com 4 jogadores: 

Jogo Borboleta 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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O Jogo das Varetas envolve habilidade motora para pegar as varetas sem mover 

nenhuma outra e ao final é realizado a adição dos valores das cores das varetas que cada 

participante conseguiu recolher. 

Jogo das Varetas 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

 

Para vencer o Jogo Lince da Matemática os participantes precisão ter agilidade na 

hora de efetuar as contas, pois quem responde primeiro que preenche a casa com o número 

correspondente. 

Jogo Lince da Matemática 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  
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Outro jogo que precisa ter agilidade é o Caça Números o professor falará o resultado 

de uma conta e os estudantes, em equipes, precisam procurar no tabuleiro os fatores para 

chegar nesse resultado informado. Vencerá a partida a equipe que acabar preencher 

primeiro todos os números do tabuleiro. 

Jogo Caça Números 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

O Jogo do Tira utiliza dados para realizar as jogadas e tem como objetivo retirar 

todas as peças azuis (representam a fração 1/8) e verdes (representam ¼) e achar o círculo. 

O Jogo do Tira 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Foi confeccionado o material para o Jogo Trilha da adição e subtração: 

Jogo Trilha da adição e subtração 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Ao utilizar o jogo Stop é possível desenvolver habilidades de comparação, 

ordenação, adição, subtração, comparação e decomposição de números de até três 

ordens. 

Jogo Stop 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Para o estudo das propriedades da tabuada existe o jogo Tabuada interativa: 

Tabuada interativa 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Outro jogo de baralho é o Salute que evolve calculo mental: 

Jogo Salute 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

Jogo das Sete Cobras, os estudantes precisam jogar dois dados e marcar em seu 

tabuleiro, que possui casas de 2 ao 12, o resultado da soma dos mesmos. Cada vez que a 

soma resultar em 7, o jogador acrescenta um marcador com a imagem de uma cobra. Será 

eliminado do jogo aquele que completar 7 cobras e ganhará a partida aquele que preencher 

todas as suas casas primeiro. Este jogo, disponível na próxima imagem, possibilita uma 

boa discussão de probabilidades. 
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Jogo das Sete Cobras 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020)  

O Jogo das continhas é um jogo de trilha que ganha quem chegar primeiro ao final 

do percurso. Na imagem a seguir é possível ver o tabuleiro do jogo, os marcadores e parte 

das cartas com as contas que possui três níveis: fácil (cor verde); intermediário (cor 

amarela) e difícil (cor vermelha). 

Jogo das continhas 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

 

2.4. Embalagens 

 

Para finalizar a apresentação dos materiais do LEM FaE separamos esta sessão 

com as embalagens disponíveis no laboratório para atividades que podem envolver 

geometria espacial ou plana. Muitas dessas embalagens são doações de professores e 
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estudantes que geralmente ao ver alguma diferente levam para o LEM FaE. Na primeira 

imagem temos um apanhado geral das embalagens. 

Imagem geral das embalagens 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na segunda imagem temos algumas embalagens que se assemelham com as 

formas de paralelepípedos ou cubo. 

Embalagens de paralelepípedos ou cubos. 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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A seguir temos detalhes de embalagens de prismas de base triangular ou pirâmides.  

Embalagens de prismas de base triangular ou pirâmides 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Por último, temos as embalagens de prismas com base com mais de cinco lados: 

Embalagens de prismas com base com mais de cinco lados 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Concluímos a apresentação dos diversos recursos do LEM FaE e no próximo 

capítulo traremos as sugestões de atividades. 

  



73 
 

 

3. SUGESTÃO DE ATIVIDADES PARA POTENCIALIZAR O USO DO LEM 

 

Neste capítulo traremos alguns recortes das atividades da dissertação que podem 

potencializar o uso de um LEM. Mais antes, retomaremos algumas informações relevantes 

da pesquisa, principalmente do trabalho de campo da mesma, para que o leitor entenda o 

contexto que as atividades foram elaboradas. 

A pesquisa teve como objetivo analisar os alcances e limitações do uso do LEM FaE 

como suporte no planejamento de aulas a serem desenvolvidas no âmbito do estágio 

supervisionado dos licenciandos em Matemática. A partir desse objetivo, os convites foram 

para os licenciandos em formação que estiveram cursando a disciplina APPE II, no segundo 

semestre de 2018, para elaborarmos colaborativamente no LEM FaE os planos de aulas a 

serem desenvolvidas no âmbito do estágio pelos licenciandos. 

Desta forma, foi formalizado uma parceria com a professora Samira Zaidan, 

responsável pelas disciplinas APPE I e II da FaE em 2018, para que ela intermediasse 

nosso convite aos licenciandos para participarem desta investigação. Durante uma reunião 

prévia, em comum acordo, resolvemos que a pesquisadora participaria das aulas da 

disciplina APPE II para que os licenciandos adquirissem confiança e se identificassem com 

a pesquisadora. Gostaríamos de destacar que, tendo em vista o objetivo da pesquisa e as 

limitações de tempo, o que acontecia durante as aulas de APPE II não foi considerado na 

pesquisa e também não foram investigadas mais a fundo as instituições6 receptoras e seus 

estudantes. 

O plano de trabalho da pesquisa compreendeu três fases que abrangeram o 

planejamento (pesquisadora, licenciandos e professor supervisor - opcional), o 

desenvolvimento (pelos licenciandos) e a avaliação dos planos de aulas (pesquisadora, 

licenciandos e professor supervisor - opcional) após a realização das aulas junto aos 

estudantes da escola. De modo a auxiliar na compreensão do leitor, fizemos um fluxograma 

contendo as fases do trabalho de campo. 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Que eram do Ensino Fundamental, turmas da EJA, e Ensino Médio. 
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profissional em docência como Professora Substituta, desde maio de 2017, em um colégio 

técnico público de âmbito federal e lecionou para o 1°, 2° e 3° anos do Ensino Médio. 

O detalhamento melhor de cada participante e dos acontecimentos do trabalho de 

campo, incluindo a descrição completa dos encontros e análise, estão disponíveis no 

capítulo 5 da pesquisa de Pinto (2020). E agora, passaremos a discorrer sobre as algumas 

atividades que surgiram das diversas discussões e encontros no LEM FaE. 

Do modo que, as potencialidades para o ensino de Álgebra e de padrões e 

sequências são advindas da participação do Licenciando Eric que atuava em turmas do 1° 

ano do Ensino Médio. As potencialidades para o ensino de Trigonometria são oriundas 

participação do Licenciando Gustavo e da Professora Mariana também em turmas do 1° 

ano. O Licenciando Leandro que atua em turmas do Ensino Fundamental da EJA resultou 

as potencialidades para o ensino das quatros operações básicas. No âmbito de Análise 

Combinatória e Probabilidade foi a partir da participação da Licencianda Fabiana em turmas 

do 2° ano do Ensino Médio. E ainda no âmbito da EJA a Licencianda Carolina sobre noções 

de Estatística. 

 

3.1. Potencialidades para o uso do LEM FaE para o ensino e a aprendizagem de 

Álgebra 

 

Neste tópico partiremos do plano de aula, criado pelo Licenciando Eric, para trazer 

algumas potencialidades elaboradas pelas autoras para a proposta do Licenciando. 

Indicamos que o uso do material do “Jogando com a Álgebra” disponível no LEM FaE para 

utilizar o método de completar quadrados para resolver equações do segundo grau. 

Sabemos que esse conteúdo é proposto para o 9° ano do Ensino Fundamental, mas pode 

ser revisto ou apresentado para os estudantes do 1° ano do Ensino Médio que não 

conhecem esse método. 

No quadro a seguir estão as informações do manual do “Jogando com Álgebra” para 

planejar a sugestão de atividade. 
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Informações do manual do Jogando com a Álgebra 

Chamamos de 𝒙 a medida do lado do quadrado maior. 
 
 
Sua área será: 
a) 𝑥2, se estiver do lado azul 
b) −𝑥2, se estiver do lado vermelho 
Chamamos de 𝟏 a medida do lado do quadrado menor. 
 
 
Assim, sua área será:  
a) 1, se estiver do lado azul 
b) −1, se estiver do lado vermelho 
O retângulo possui as dimensões: 𝑥 e 1 
 
 
Assim, sua área será: 
a) 𝑥, se estiver do lado azul 
b) −𝑥, se estiver do lado vermelho 

Fonte: Guimarães (s.d. a, p.2-3) 

A figura a seguir apresenta a maneira de utilizar o material do Jogando com a Álgebra 

para representar a equação 𝑥2  −  3𝑥 + 2 = 0, que foi apresentada na forma do Teorema 

Fundamental da Álgebra (𝑥 −  1)  ∙ (𝑥 −  2) = 0. Assim, na próxima figura, exemplificamos 

a multiplicação (𝑥 −  1)  ∙ (𝑥 −  2) com o recurso do material, descrito no quadro anterior, 

que tem suas peças, de um lado, na cor vermelha, que indicará sinal negativo; e, do outro 

lado, azul, que indica sinal positivo, assim a cor indica o sinal da representação. 

Representação de (𝑥 −  1)  ∙ (𝑥 −  2) = 0 com o material Jogando com a Álgebra 

 

Fonte: Guimarães (s.d. a) 

No topo da figura, na horizontal, está a representação de 𝑥 –  2 e na parte à esquerda, 

na vertical, está representado 𝑥 –  1. Os retângulos em azul representam a medida x e cada 
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um dos quadrados menores em vermelho representam os valores8 − 1. Assim, os 

resultados das multiplicações estão no centro da figura, que possui um quadrado maior, 

que tem base e altura de medida 𝑥, na cor azul, tendo área de valor 𝑥 ∙ 𝑥 =  𝑥2, três 

retângulos em vermelho, de bases − 1 e alturas 𝑥, de forma que cada um deles tem 

área−1 ∙  𝑥 =  −1 𝑥, totalizando para esses três triângulos uma área de − 3𝑥. Por fim, há 

dois quadrados menores em azul que tem base e altura de medida −1 , com isso possuindo 

área−1 ∙  −1 =  1. Como são dois quadrados vermelhos, totalizam 2 ∙  1 =  2 de área total. 

Assim, o conjunto representado é 𝑥2  −  3𝑥 + 2 e tentamos compreendê-lo como a soma 

de áreas de quadrados e retângulos. 

Agora, pensando no retângulo total, formado pela soma das áreas detalhadas 

anteriormente, que possui base 𝑥 –  2 e altura 𝑥 –  1, ou seja, sua área é dada por (𝑥 −  1)  ∙(𝑥 −  2) que é igual a 0 como apresentado na questão original. Dessa forma, temos que (𝑥 −  1)  ∙ (𝑥 −  2) = 0 e para isso ser verdade ou (𝑥 –  1) é igual a zero ou (𝑥 –  2 ) é igual 

a zero ou ambos são zero. Ao fim, poderia seguir a aula utilizando a lousa para prosseguir 

com os cálculos a partir de 𝑥 –  1 = 0 ou 𝑥 –  2 = 0 para resolver a equação proposta. 

Outro uso para o material seria efetuar alguns produtos de polinômios, conforme 

imagem a seguir, que apresenta uma dessas possibilidades com a operação −2 ∙ (𝑥2  −2𝑥 + 1): 

Representação da operação −2 ∙ (𝑥2  − 2𝑥 + 1) com o material Jogando com a Álgebra 

 

Fonte: Guimarães (s.d. a) 

                                            
8 Nos conceitos que envolvem áreas ou medidas de lados, neste exemplo, para resolver equações do segundo 
grau, não são utilizados valores negativos em suas representações, mas, no caso desse material, os valores 
negativos são representados pela cor vermelha. 
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Dessa maneira, na horizontal, temos a representação de  𝑥2  − 2𝑥 + 1 ; e, na vertical, 

de −2. Assim, a indicação final do produto está no centro da figura, que seria a soma de 

dois quadrados maiores em vermelho representando em cada um a quantidade −𝑥2, 

totalizando −2𝑥², somados a quatro retângulos azul, cada um com área 𝑥, somando 4𝑥, e, 

por último, dois quadrados vermelhos menores cada um deles de áreas −1. Logo, temos 

representado como produto final −2𝑥2  + 4𝑥 − 2. Pensamos que esse material, por utilizar 

cada cor para representar o sinal positivo ou negativo, auxilia melhor na compreensão do 

produto de polinômios, mas sabemos que se deve ter cuidado ao mencionar áreas 

negativas. 

 

3.2. Potencialidades para o uso do LEM FaE para o ensino e a aprendizagem de 

padrões e sequências 

 

Trazemos como alternativa para o ensino de padrões e sequencias utilizar o material 

Barras de Cuisinaire, tendo 12 kits disponíveis no LEM FaE, para representar o início da 

sequência 𝑛 ∙  𝑎 sendo fixado 𝑎 = 3 , ou seja, a sequência 𝑛 ∙  3. 

As Barras de Cuisenaire foram criadas por Emile-Georges Cuisenaire (1891-1980) 

para representar os números de 1 a 10. Assim, existe uma escala correta de tamanhos e 

de cores nesse material. Na figura a seguir, temos uma fotografia do material em E.V.A., 

que pensamos ser de fácil acesso e baixo custo. Para auxiliar o leitor, as barrinhas foram 

organizadas de maneira crescente, indicando-se no topo de cada uma o valor que 

representa. 

Barras de Cuisinaire em E.V.A. 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Esse material costuma ser utilizado, com maior frequência, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, em diversos tipos de atividades que podem envolver propriedades da 

soma, subtração e multiplicação. As autoras Nacarato e Custódio (2018) acrescentam que 

“a exploração do material permite envolver os alunos no processo de generalizações 

numéricas e operatórias, o que engloba a composição de números e a busca por 

regularidades” (p.176). 

Em nosso caso, usamos o entendimento da multiplicação para refletir sobre a 

sequência 𝑛 ∙  3, representada na figura da seguinte maneira: 

Representação com auxílio das Barras de Cuisenaire do início da sequência 𝑛 ∙  3 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na figura anterior, foi utilizada a barrinha de valor 3, verde claro, para representar o 

início da sequência 𝑛 ∙  3. Por exemplo, na primeira linha existe uma peça verde claro que 

representa o termo 1 ∙  3; na segunda linha existem duas peças verde claro com o termo 2 ∙  3; na terceira linha, a representação para 3 ∙  3; e, na quarta linha, para 4 ∙  3. 

A partir da compreensão da sequência, o material poderia ser utilizado para auxiliar 

na compreensão da continuidade da sequência. A próxima figura contém as representações 

até o termo 6 ∙  3. 

Representação da sequência 𝑛 ∙  3até o termo 6 ∙  3 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Pensamos que a partir dessas representações é possível caminhar para o 

entendimento algébrico desta sequência. 

 

3.3. Potencialidades para o uso do LEM FaE para o ensino e a aprendizagem de 

Trigonometria 

 

Neste tópico exibiremos o Plano de aula elaborado pelo Licenciando Gustavo, que 

participou do trabalho de campo com a Professora Supervisora Mariana, sobre 

trigonometria: 

 

Plano de Aula do Licenciando Gustavo 

Tema: O ciclo trigonométrico e as relações trigonométricas seno e cosseno. 

Turma, Nível de ensino e escola: Primeiro ano do EM, em escolas particulares ou 

públicas. 

Tempo Previsto: Uma aula de 100 min 

Objetivo: Apresentar o ciclo trigonométrico; Explorar as características das funções seno 

e cosseno através do ciclo 

Introdução: Para iniciar a atividade é necessário que os alunos tenham recentemente 

estudado as definições das funções seno e cosseno em um triângulo retângulo. 

Recursos didáticos: Lousa e pincel, Lápis coloridos (se houver); Caneta; Kit de Ciclo 

Trigonométrico em metal com triângulos imantados; Kits de Ciclos Trigonométricos com 

triângulos em papel. 

Metodologia: O plano proposto se baseia em uma aula teórica (30min), com exposição 

sucinta definindo o que é o ciclo trigonométrico e qual sua relação com as funções seno e 

cosseno, visando levar para os alunos uma melhor compreensão de como se utiliza o ciclo 

trigonométrico e como se comportam as funções seno e cosseno em ângulos definidos de 

0 a 360º. 

Após a exposição teórica, os estudantes deveram se reunir em grupos, de no máximo 5 

pessoas, para realizarem o roteiro de atividade explorando as características do ciclo 

trigonométrico. 

Desenvolvimento: Aula: Após ter sido apresentado em aulas anteriores, as definições das 

funções seno e cosseno e sua aplicabilidade em um triângulo retângulo. O início da aula se 
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dará com a apresentação de um círculo de raio unitário posicionado em um sistema de 

coordenadas cartesianas centrado na origem, e a partir disso, mostrar para os alunos como 

os pontos do círculo estão relacionados ao seno e cosseno. Como na figura: 

 

Passando esta etapa, será realizado pelos alunos as atividades propostas no roteiro em 

anexo, a fim de que se familiarizem e compreendam o comportamento das funções seno e 

cosseno ao variarmos o angulo presente na figura acima. 

Para finalizar a aula, será feita uma discussão com os alunos sobre os resultados que 

apresentaram nas atividades do roteiro. Mostrando a eles quais seriam relações 

trigonométricas importantes que poderiam ser obtidas através a realização da atividade 

proposta. 

Uma sugestão de continuidade dessa atividade pode ser uma oficina utilizando o software 

Geogebra de modo a finalizar a transição entre o ciclo trigonométrico e as funções seno, 

cosseno e tangente. 

Avaliação: A avaliação será baseada na correção, participação e empenho dos alunos na 

realização do roteiro. 

Conclusão: Sabendo da dificuldade dos alunos em associar o círculo trigonométrico às 

funções seno e cosseno, visando diminuir a dificuldade dos alunos neste conteúdo. 



82 
 

 

Roteiro de atividade em grupo 

Introdução: 

A atividade consiste em uma prática utilizando material manipulável, sobre ciclo 

trigonométrico, para que se familiarizem com as propriedades e aplicações desta 

ferramenta matemática. 

Materiais utilizados: 

- Ciclo trigonométrico impresso em papel. 

- Triângulos retângulos feito em papel. 

 

Questão 1) Utilize cada um dos triângulos para posicioná-los sobre o ciclo trigonométrico, 

de forma que consiga encaixá-los das mais variadas formas, e as ilustre no ciclo abaixo 

a fim de se familiarizar com o material e localizar os ângulos indicados, para melhor 

executar as próximas atividades. 
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Questão 2) Sejam os triângulos A e B, com ângulos de 30º, 60º e 90°.  

A) Encaixe o triângulo A nos quatro quadrantes do ciclo trigonométrico e preencha a tabela 

abaixo, indicando os ângulos encontrados e os valores de sen α e cos α associados a 

cada um dos quadrantes. 

TABELA 1 - TRIÂNGULO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Encaixe o triângulo B nos quatro quadrantes do ciclo trigonométrico e preencha a tabela 

abaixo, indicando os ângulos encontrados e os valores de sen α e cos α associados a 

cada um dos quadrantes. 

TABELA 2 - TRIÂNGULO B 

 

 

 

 

 

 

 
C) Existe alguma relação entre valores de sen α  e  cos α  para tais quadrantes? Discuta 

abaixo: 

 

 

 

3.4. Potencialidades para o uso do LEM FaE para o ensino e aprendizagem das 

quatros operações básicas 

 

Neste tópico exibiremos o Plano de aula elaborado pelo Licenciando Leandro, que 

participou do trabalho de campo, sobre o conteúdo da adição, subtração, multiplicação e 

divisão de números naturais 

A 

1º 

Quadrante 

2º 

Quadrante 

3º 

Quadrante 

4º 

Quadrante 

α         

sen α         

cos α         

B 

1º 

Quadrante 

2º 

Quadrante 

3º 

Quadrante 

4º 

Quadrante 

α         

sen α         

cos α         
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Plano de Aula elaborado pelo Licenciando Leandro sobre o Jogo A.S.M.D. 

 

1) Identificação 

Autor: Leandro Augusto Rodrigues Araújo em colaboração com a mestranda Nayara 

Katherine Duarte Pinto. 

Disciplina: Matemática. 

Conteúdo: Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. 

Ano: Ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos. 

Carga horária: 45 minutos. 

2) Objetivo: 

Aprimorar o cálculo mental dos alunos, desenvolver o raciocínio e praticar as operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão. 

3) Objetivo específico: 

Ao final dessa aula o aluno deve, principalmente:  

● Resolver com mais facilidade e agilidade operações com números naturais; 

● Compreender a importância da ordem nas operações. 

4) Metodologia:  

Aula dialogada. 

5) Roteiro de aula: 

Apresentar o material que será utilizado na aula: 

● O tabuleiro, disponível na próxima figura, contém cinco fileiras com números de 1 a 10; 

Tabuleiro do Jogo A.S.M.D 

 

Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras (2020) 
● O recipiente transparente possui três dados, sendo cada dado numerado de 1 a 6. 
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Dados para o Jogo A.S.M.D 

 

Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras (2020) 

Explicar como será a dinâmica do jogo. Os dados irão passar entre os alunos e, na 

vez de cada um deles, ele deverá balançar o recipiente com os dados e falar quais são os 

três números que ficaram virados para cima. Após isso, o professor irá anotar os números 

no quadro na ordem que eles forem ditos e o aluno deverá utilizar as operações de adição, 

subtração, multiplicação ou divisão, envolvendo os três números obtidos nos dados, que 

resulte em um dos números disponíveis no tabuleiro. O resultado será marcado no tabuleiro 

com uma fita crepe e não poderá ser utilizado por outros alunos depois. 

Por exemplo: se algum aluno fez as operações com os dados e resultou em sete, 1 

dos 5 setes disponíveis será marcado. Em algum momento, todos os setes já terão sido 

utilizados e os próximos jogadores não poderão mais fazer uma operação que resulte em 

sete. O jogo poderá ser encerrado quando o tempo esgotar ou quando não houver mais 

números disponíveis no tabuleiro. Neste jogo, não há um jogador vencedor. 

Caso o aluno não consiga encontrar um resultado que esteja disponível no tabuleiro, 

ele pode alterar a ordem dos números que foram ditos ou pular a sua vez. 

 

6) Avaliação: 

A avaliação será por meio da participação dos alunos durante a atividade 

 

 

3.5. Potencialidades para o uso do LEM FaE sobre o ensino e aprendizagem de 

Análise Combinatória e Probabilidade 

 

Traremos, neste tópico, sugestões de atividades visando potencializar o uso do LEM 

FaE que foi fruto das reflexões das autoras sobre uma prova elaborada pela Licencianda 
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Fabiana em relação as temáticas de Análise Combinatória e Probabilidade. No quadro a 

seguir há as informações da questão motivadora desta atividade. 

Questão motivadora desta atividade 

De quantas maneiras podemos selecionar duas cartas, sem reposição, de um baralho 
de 52 cartas, de modo que: 

a) a primeira carta seja um valete e a segunda não seja uma dama? 
b) a primeira carta seja de copas e a segunda não seja um rei? 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Diante da questão, poderia ser utilizado o Princípio Fundamental da Contagem para 

calcular o solicitado nos itens com o auxílio do baralho nas primeiras aulas sobre a temática 

de Análise Combinatória. Dessa forma, a figura a seguir contém a quantidade de 

possibilidades para selecionar a primeira carta: 

Possibilidades para selecionar a primeira carta do item a 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Notamos na imagem a existência de quatro valetes, um de cada naipe (copas, ouros, 

paus e espada), ou seja, quatro possibilidades de escolha. Para prosseguir com os cálculos, 

é preciso supor que uma das cartas foi selecionada, e supomos que saiu a carta do valete 

de copas; assim, exibimos as cartas disponíveis ainda para serem selecionada como 

segunda carta: 
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Possibilidades para selecionar a segunda carta do item a 

 
Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Logo, não há como selecionar o valete de copas, que foi suposto como selecionado, 

e nem as damas, por ser critério da questão, mas ainda é possível notar que existem 

quarenta e sete possibilidades para selecionar a segunda carta do item a. Agora, bastaria 

utilizar o Princípio Fundamental da Contagem para calcular a quantidade de maneiras 

possível, sendo então: 4 × 47 = 188 maneiras de selecionar duas cartas, sem reposição, 

de um baralho de 52 cartas, de modo que a primeira carta seja um valete e a segunda não 

seja uma dama. 

De maneira similar, pode ser resolvido o item b da questão (de quantas maneiras 

podemos selecionar duas cartas, sem reposição, de um baralho de 52 cartas, de modo que 

a primeira carta seja de copas e a segunda não seja um rei?). A figura a seguir contém as 

possibilidades de seleção da primeira carta do item b. 

Possibilidades para selecionar a primeira carta do item b 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Logo, há 13 maneiras diferentes de selecionar a primeira carta do item b. 

Novamente, para prosseguir, é preciso supor que uma carta foi escolhida e, dessa vez, 

supomos que o Ás de copas foi escolhido. Na próxima figura, há o total de possibilidades 

para a seleção da segunda carta. 

Possibilidades para selecionar a segunda carta do item b 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Dessa maneira, não há como selecionar o Ás de copas, que foi suposto como 

selecionado, e nem os reis, por ser critério da questão, mas ainda é possível notar, que 

existem quarenta e sete possibilidades para selecionar a segunda carta do item a. Agora, 

bastaria utilizar o Princípio Fundamental da Contagem para calcular a quantidade de 

maneiras possível, sendo então: 13 × 47 = 611 maneiras de selecionar duas cartas, sem 

reposição, de um baralho de 52 cartas, de modo que a primeira carta seja de copas e a 

segunda não seja um rei. 

Relativo ao contexto de probabilidade, o LEM FaE possui o do Jogo Probabilidado9 

uma adaptação desse jogo seria possível para a sala de aula. Na figura a seguir está 

disponível a imagem do tabuleiro do Jogo. 

                                            
9 Direitos reservados aos autores Maria Helena Soares e Walter Spinelli. 
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Tabuleiro do Jogo Probabilidado 

Fonte: Direitos reservados aos autores Maria Helena Soares de Souza e Walter Spinelli 

Na figura encontra-se, no lado esquerdo, os dados; e, no lado direito, as fichas do 

Jogo Probabilidado: 

Os dados e fichas do Jogo Probabilidado 

Fonte: Direitos reservados aos autores Maria Helena Soares de Souza e Walter Spinelli 
Na figura a seguir está a imagem da folha para preenchimento das informações de 

cada rodada do Jogo Probabilidado. 

Folho para registro do Jogo Probabilidado 

 

Fonte: Direitos reservados aos autores Maria Helena Soares de Souza e Walter Spinelli 
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O quadro a seguir contém as instruções para o jogo, que foram adaptadas a partir 

das informações contidas no Manual do Jogo Probabilidado (GUIMARÃES, s.d. b). 

Regras da Adaptação do Jogo Probabilidado 

Conteúdo: Probabilidade simples  
Faixa etária: a partir do 2º ano do Ensino Médio 
Objetivos: Estimular o cálculo de probabilidades 
Material: parte básica do tabuleiro (figura x); dois dados (figura x1) numerados de 1 a 6 sendo um com as 
faces impares em azul e faces pares em vermelho e outro com as faces impares em vermelho e faces 
pares em azul; blocos com folhas de papel para fazer as anotações das rodadas e cálculos das 
probabilidades; fichas em E.V.A. para fazer as apostas 
Como jogar:  
Os jogadores se organizam de maneira que cada tabuleiro será utilizado por duas duplas, cada dupla 
escolhe uma cor de ficha para as apostas. Antes de iniciar a partida é necessário que as duplas combinem 
a quantidade de rodadas que serão jogadas na partida. 
Regras  
Inicia a partida, com cada dupla fazendo suas apostas que pode ser das seguintes maneiras: 

I. No par ordenado (Por exemplo: 4 azul e 5 azul); 
II. No quadrante (Por exemplo: quadrante 1, 2, 3 ou 4); 

III. Na cor dos quadrinhos (Por exemplo: cor vermelha, azul ou verde) 
Após fazer as apostas cada dupla deve preencher a folha de anotações. Contendo as seguintes 
informações por rodada: apostas, probabilidade, resultado e débito/crédito. O resultado será encontrado 
após sortear os dois dados e para saber o valor do débito ou do crédito cada aposta correta vale 4 pontos 
e cada incorreta vale -1 ponto. Desse modo, são realizadas a quantidade de rodadas combinadas 
anteriormente e vencerá o jogo a dupla que tiver mais pontos acumulados em todas as rodadas. Em caso 
de empate, as duplas devem realizar mais rodadas até desempatar. 

Fonte: Adaptado de Guimarães, (s.d. b) 

A seguir temos os dados de uma partida de simulação no qual as duplas escolheram 

realizar 6 rodadas. 

Dados da partida da Dupla 1 – Fichas de cor azul 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras 

 

 

 

 

 

 

 

Rodada  Apostas Probabilidade Resultado Débito/crédito 

1 Quadrante 2 (2x) ¼ ou 0,25 4 azul e 4 vermelho -1 -1 = -2 

2 Na cor azul (2x) 16 36⁄  5 azul e 2 azul -1 -1 = -2 

3 Quadrante 3 e 4 e 

na cor vermelha 

14+
14+ 

618= 
56  1 azul e 3 vermelho -1 -1 -1 = -3 

4 Quadrante 4 (2x) ¼ ou 0,25 5 vermelho e 6 vermelho 4 +4 = 8 

5 Quadrante 1 (2x) ¼ ou 0,25 6 azul e 4 vermelho -1 -1 = -2 

6 Quadrante 1 (2x) ¼ ou 0,25 3 vermelho 4 vermelho 4 +4 = 8 

Total 7 



91 
 

 

Dados da partida da Dupla 2– Fichas de cor roxa 

 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras 

Para exemplificar uma das rodadas, a figura a seguir que traz as informações da 

primeira rodada do jogo: 

Imagem da rodada 1 do Jogo Probabilidado 

Fonte: Direitos reservados aos autores Maria Helena Soares e Walter Spinelli 

Essa foi apenas uma das maneiras de utilizar o material Jogo Probabilidado, mas 

desejamos, com essa sugestão, trazer mais possibilidades para o ensino de probabilidade, 

de forma a possibilitar maior envolvimento dos estudantes. 

 

3.6. Potencialidades para o uso do LEM FaE sobre o ensino e aprendizagem de 

noções de Estatística 

 

Neste tópico partiremos do roteiro de aula criado pela Licencianda Carolina, 

disponível no próximo quadro, para trazer algumas potencialidades elaboradas pelas 

autoras para a proposta da Licencianda. 

 

 

Rodada  Apostas Probabilidade Resultado Débito/crédito 

1 Quadrante 1 e 4 ¼ +¼ = 2/4  4 azul e 4 vermelho 4 -1 = 3 

2 Quadrante 1 e 4 ¼ +¼ = 2/4  5 azul e 2 azul 4 -1 = 3 

3 Vermelho e azul 1536 + 
1636= 

3136 1 azul e 3 vermelho -1 -1 = -2 

4 Na cor verde 8 36⁄  5 vermelho e 6 vermelho -1 

5 Quadrante 3 (2x) ¼ ou 0,25 6 azul e 4 vermelho -1 -1 = -2 

6 Quadrante 2 (2x) ¼ ou 0,25 3 vermelho 4 vermelho -1 -1 = -2 

Total -1 
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Roteiro do plano de aula da Licencianda Carolina 
Devido não ser possível prever a duração exata das atividades elaboradas, opto por dividir em 
momentos. A seguir detalharei cada um desses momentos. 
1ª momento 
A aula será iniciada com uma conversa com os estudantes sobre a importância de saber ler e 
interpretar gráficos, fazer levantamentos dos tipos de gráficos que os alunos já tiveram contato, 
perguntar como se constrói gráfico. 
Posteriormente, atividade 1, entregarei algumas perguntas, em folhas separadas, para que 
cada estudante presente as responda. Sendo estas as perguntas: 

 Qual sua idade? 
 Tem o hábito de ler? 
 Qual matéria mais gosta? 

 Qual time você torce? 
 Qual tipo de música que mais gosta? 

Após os dados serem coletados a turma será dividida em 4 grupos, estes grupos ficarão 
responsáveis por fazer um gráfico com as respostas e escrever uma síntese do gráfico. A 
primeira pergunta servirá de exemplo para explicar a Atividade 1. A finalização deste momento 
será a apresentação do gráfico e da síntese pelos estudantes. 
2° Momento 
Colocar os alunos em grupos de 3 a 4 pessoas para resolver as atividades propostas. 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras 

Refletindo sobre o roteiro da aula desejamos buscar outros alcances possíveis para 

a realização de pesquisa de opinião. Um material disponível na internet é o Manual para o 

professor, Lima (2010), do programa Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião (Nepso). Esse 

manual, além de trazer argumentos sobre a importância de realizar pesquisas de opinião 

na Educação Básica, também descreve as oito etapas para a realização de uma pesquisa 

quantitativa, sendo elas: 

 
1. Definição do tema; 
2. Qualificação do tema; 
3. Definição da população e da amostra; 
4. Elaboração dos questionários; 
5. Trabalho de campo; 
6. Tabulação e processamento das informações; 
7. Análise e interpretação dos resultados; 
8. Sistematização, apresentação e divulgação dos resultados. (LIMA, 2010, p.52). 

 

Neste momento, iremos indicar potencialidades para a sexta etapa, tabulação e 

processamento das informações, com recursos disponíveis no LEM FaE, que estavam 

previstos no primeiro momento da aula elaborada pela Licencianda Carolina. 

Para as sugestões, foram utilizados papeis coloridos. Na primeira dela, simulamos 

as possíveis respostas para a pergunta “Para time você torce?”. A proposta seria realizá-

las coletivamente, de modo que todos os estudantes, ao respondê-la, escolheriam o papel 

da cor que representa o seu time e, assim, colariam no quadro na sua respectiva coluna. 

Ao final desse processo, foi construído um gráfico de barras ou colunas, disponível na figura 

a seguir, com as informações tabuladas das respostas. 



93 
 

 

Gráfico de barras da pergunta: Para qual time você torce? 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

A partir desses dados iniciais, é possível propor um aprofundamento ou estudo 

dessas informações e encaminhar para possíveis análises e interpretações dos dados. 

Outro tipo de gráfico que poderia ser ensinado, visando à parte do roteiro que diz 

que “os grupos ficarão responsáveis por fazer um gráfico com as respostas”, é o gráfico de 

setores, utilizando discos em cores variadas. Para a construção, recortamos quatro discos 

de mesmo diâmetro, mas de cores distintas (azul, amarelo, verde e rosa) e realizamos um 

corte em cada um deles, do centro até a borda. Na próxima figura apresentamos como ficou 

o disco da cor rosa após o corte. 

Disco da cor rosa após o corte 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 
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Para a construção do gráfico, os discos são encaixados e movidos de acordo com 

as porcentagens desejadas. Na figura a seguir temos um exemplo de gráfico em que cada 

cor representa a porcentagem de 25%. 

Primeira possibilidade para Gráfico de setores 

  

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

Na próxima imagem encontra-se o gráfico ao girar os discos e obter a seguinte 

distribuição: cor rosa 37,5 %; azul 37,5 %; amarelo 12,5% e verde 12,5% registrados de 

forma aproximada. 

Segunda possibilidade para Gráfico de setores 

 

Fonte: Arquivo pessoal das autoras (2020) 

É possível perceber que os recursos utilizados são simples e de baixo custo. Mesmo 

assim, com eles, é possível ampliar os alcances da atividade proposta.  
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4. SUGESTÃO DE LEITURAS, DISSERTAÇÕES E SITES PARA O PROFESSOR 

 

Neste capítulo iremos apresentar algumas sugestões de leituras e sites visando 

atender a professores que tem interesse na área de LEM e formação de professores. 

 

4.1. Sugestão de Leituras sobre formação de Professores 

 

Separamos alguns trabalhos das organizadoras do e-book referente a formação de 

professores que vão desde o uso de calculadora na Educação Básica a experiências na 

Educação Indígena e do Campo: 

 

CONTI, Keli Cristina; MARTINS, Danielle Alves; PINTO, Nayara Katherine Duarte; 
SANTOS, Kevin Robert Dias. Criação de jogos no contexto indígena: o cabo de guerra 
numérico. Polyphonia: Revista de Educação Básica do Cepae (UFG). v.28, p.277 - 287, 
2017. 

CONTI, Keli Cristina; PINTO, Nayara Katherine Duarte; MARTINS, Danielle Alves. Uso de 
jogos e do computador nas aulas de Matemática: Jogando com o Trinca-Espinhas In: XIII 
Encontro Paulista de Educação Matemática, São Paulo, Anais... 2017. 

CONTI, Keli Cristina; VILELA, Mariana Lima; PINTO, Nayara Katherine Duarte. 
Concepções de futuros professores sobre o uso da calculadora nos anos iniciais do ensino 
fundamental. In: III Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior, 2017, Belo 
Horizonte. Anais... 2017a. 

CONTI, Keli Cristina; VILELA, Mariana Lima; PINTO, Nayara Katherine Duarte. Uso da 
calculadora nos anos iniciais do Ensino Fundamental: concepções dos futuros professores. 
Cadernos de Pesquisa, v.24, p.53 - 67, 2017b. 

CONTI, Keli Cristina; PINTO, Nayara Katherine Duarte; MARTINS, Danielle Alves. A 
Formação de Professores Indígenas: o uso de jogos e computadores nas aulas de 
matemática. Revista de Educação Matemática. v.15, p.136 - 149, 2018. 

CONTI, Keli Cristina; MARTINS, Danielle Alves; PINTO, Nayara Katherine Duarte.. 
Formação intercultural de professores indígenas para ensinar Matemática: os jogos como 
proposta pedagógica. In: Eloi Teixeira César; Thales Costa Soares; Reginaldo Fernando 
Carneiro; Marco Antônio Escher; Bárbara Bastos de Lima Duque. (Org.). Ciência em dia: 
Jornadas de divulgação científica. A Matemática está em tudo. 1°ed. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 2018, p. 115-130. 

CONTI, Keli Cristina; MARTINS, Danielle Alves; PINTO, Nayara Katherine Duarte; 
SANTOS, Kevin Robert Dias. Criação de jogos no contexto indígena: o cabo de guerra 
numérico. Polyphonia: Revista de Educação Básica do Cepae (UFG). v.28, p.277 - 287, 
2017. 

http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
http://lattes.cnpq.br/0374307053811204
http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
http://lattes.cnpq.br/0374307053811204
http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
http://lattes.cnpq.br/9877854343289205
http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
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CONTI, Keli Cristina; PINTO, Nayara Katherine Duarte; MARTINS, Danielle Alves. Uso de 
jogos e do computador nas aulas de Matemática: Jogando com o Trinca-Espinhas In: XIII 
Encontro Paulista de Educação Matemática, São Paulo, Anais... 2017. 

CONTI, Keli Cristina; VILELA, Mariana Lima; PINTO, Nayara Katherine Duarte. 
Concepções de futuros professores sobre o uso da calculadora nos anos iniciais do ensino 
fundamental. In: III Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior, 2017, Belo 
Horizonte. Anais... 2017a. 

CONTI, Keli Cristina; VILELA, Mariana Lima; PINTO, Nayara Katherine Duarte. Uso da 
calculadora nos anos iniciais do Ensino Fundamental: concepções dos futuros professores. 
Cadernos de Pesquisa, v.24, p.53 - 67, 2017b. 

CONTI, Keli Cristina; PINTO, Nayara Katherine Duarte; MARTINS, Danielle Alves. A 
Formação de Professores Indígenas: o uso de jogos e computadores nas aulas de 
matemática. Revista de Educação Matemática. v.15, p.136 - 149, 2018. 

CONTI, Keli Cristina; MARTINS, Danielle Alves; PINTO, Nayara Katherine Duarte.. 
Formação intercultural de professores indígenas para ensinar Matemática: os jogos como 
proposta pedagógica. In: Eloi Teixeira César; Thales Costa Soares; Reginaldo Fernando 
Carneiro; Marco Antônio Escher; Bárbara Bastos de Lima Duque. (Org.). Ciência em dia: 
Jornadas de divulgação científica. A Matemática está em tudo. 1°ed. São Paulo: Editora 
Livraria da Física, 2018, p. 115-130. 

NUNES, Laís Macedo De Almeida; PINTO, Nayara Katherine Duarte; GROSSI, Flávia 
Cristina Duarte Pôssas; CONTI, Keli Cristina. Oficinas de cálculo mental e calculadora: 
pesquisa e prática na formação de professores de Matemática no curso de licenciatura em 
educação do campo da UFMG. Revista Educação, Guarulhos, v. 14, p. 54-66, 2019. 

PINTO, Nayara Katherine Duarte; VILELA, Mariana Lima; SANTOS, Fernanda Godoy; 
ZÚÑIGA, Nora Olinda Cabrera. Reflexões sobre a abordagem do conceito de hipérbole no 
ensino médio. In: XII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 2016, SÃO 
PAULO. Anais..., 2016. 

PINTO, Nayara Katherine Duarte;; CONTI, Keli Cristina. Uso de calculadora: levantamento 
de trabalhos publicados nos Encontros Mineiros de Educação Matemática. Tangram - 
Revista de Educação Matemática, v. 1, p. 64-80, 2018. 

RIZZI, Marcelo Pereira; CONTI, Keli Cristina. O laboratório de Ensino de Matemática na 
formação do professor que ensina Matemática: seu uso por diferentes sujeitos. Momentum 
(Atibaia), v. 1, p. 1-13, 2018. 

RIZZI, Marcelo Pereira; CONTI, Keli Cristina; SANTOS, Vanília Soares. A importância do 
laboratório de ensino da matemática na formação dos professores: divulgação e análise 
documental. In: IV Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior, 2019, Belo 
Horizonte. Anais... 2019. 

ZÚÑIGA, Nora Olinda Cabrera; VILELA, Mariana Lima; PINTO, Nayara Katherine Duarte. 
Uma abordagem do conceito de hipérbole com base na análise de livros didáticos do ensino 
médio. In: II International Conference On Mathematics Textbooks, 2017, Rio De Janeiro. 
Timetable & Abstracts. Rio de Janeiro: UFRJ, 2017. 

http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
http://lattes.cnpq.br/0374307053811204
http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
http://lattes.cnpq.br/0374307053811204
http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
http://lattes.cnpq.br/9877854343289205
http://lattes.cnpq.br/0374307053811204
http://lattes.cnpq.br/5426381590352588
http://lattes.cnpq.br/0374307053811204
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ZÚÑIGA, Nora Olinda Cabrera; VILELA, Mariana Lima; PINTO, Nayara Katherine Duarte. 
An Approach to the Hyperbole Concept Based on the Analysis of High School Textbooks. 
In: Second International Conference on Mathematics Textbook Research and Development 
(ICMT-2), 2018, Rio de Janeiro. Proceedings of the Second International Conference 
on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2). Rio de Janeiro: 
Instituto de Matemática, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018, p. 393-394. 

 

4.2. Livros paradidáticos 

 

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Sistemas de numeração a longo da História. 
Moderna, 1997. 

GUELLI, Oscar. Contando a História da Matemática: Números com sinais: uma grande 
invenção! Ática, 1995. 

GUELLI, Oscar, Contando a História da Matemática: Dando Corda na trigonometria. 
Ática, 1996. 

GUELLI, Oscar. Contando a História da Matemática: Jogando com a matemática. Ática. 
1992 

GUELLI, Oscar. Contando a História da Matemática: História de potencias e raízes. 
Ática. 1992 

GUELLI, Oscar. Contando a História da Matemática: A invenção dos números. Ática. 
1992 

GUELLI, Oscar. Contando a História da Matemática: Equação- O idioma da Álgebra. 
Ática. 1992 

IMENES, Luiz Márcio. Vivendo a Matemática: Geometria dos mosaicos. 11ª edição. São 
Paulo: Editora Scipione, 1987. 

IMENES, Luiz Márcio. Vivendo a Matemática: brincando com os números. 5° edição. São 
Paulo: Editora Scipione, 1990. 

IMENES, Luiz Márcio. Vivendo a Matemática: os números na história da civilização. 11ª 
edição. São Paulo: Editora Scipione, 1998. 

MACHADO, Nilson José. Semelhança não é mera coincidência. Scipione. 1989 

MACHADO, Nilson José. Os poliedros de Platão e os dedos da mão. Scipione. 1989 

MACHADO, Nilson José. Logica? é logico! Scipione. 1990 

SILVA, Irami. Descobrindo coisas: Formas. Scipione. 1995 

SILVA, Irami. Descobrindo coisas: Tamanhos. Scipione. 1995 

SILVA, Irami. Descobrindo coisas: Contar. Scipione. 1995 

http://lattes.cnpq.br/0374307053811204
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SMOLLE, Kátia Stocco. Matemática e literatura infantil. LÉ .1995 

 

4.3. Sugestão de leituras sobre o tema LEM 

 

LORENZATO, Sergio (org). O laboratório de ensino de matemática na formação de 
professores / Sergio Lorenzato (org.). 2 ed. Rev. Campinas: Autores Associados, 2009.  

PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglion. Materiais manipuláveis como recursos didáticos na 
formação de professores de matemática. In LORENZATO, Sergio (org). O laboratório de 
ensino de matemática na formação de professores / Sergio Lorenzato (org.). 2 ed. Rev. 
Campinas: Autores Associados, 2009. p.77-92. 

RÊGO, Rômulo Marinho do; RÊGO, Rogéria Gaudencio do. Desenvolvimento e uso de 
materiais didáticos no ensino de matemática. In: LORENZATO, Sergio (org). O laboratório 
de ensino de matemática na formação de professores / Sergio Lorenzato (org.). 2 ed. 
Rev. Campinas: Autores Associados, 2009. p.39-56. 

TAHAN, Malba. Didática da Matemática. São Paulo: Ed. Saraiva. v.1, 1961. 

TAHAN, Malba. Didática da Matemática. São Paulo: Ed. Saraiva. v.2, 1962. 

 

4.4. Sugestão de dissertações 

 

AMAZONAS, Andréa Maria Mano. O Princípio de Cavalieri e Aplicações com o uso de 
Material Manipulável. 1989. 33f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede Nacional do Instituto de Matemática) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 
2013. 

CARVALHO, Diana Vieira de. Laboratório de ensino de matemática: aplicação de 
recursos pedagógicos para o ensino de função e trigonometria. 2016. 92f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Projetos Educacionais de Ciências) – Universidade de São 
Paulo. Lorena, 2016. 

JUSTO, Eduardo Balliana. Construção de atividades para o trabalho no laboratório de 
matemática. 2015. 233f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. 

LIMA, Denis Gomes. Números: algumas atividades lúdicas. 2018. 89f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional do Instituto de Ciências 
Matemática e de Computação) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. 

RODRIGUES, Fredy Coelho. Laboratório de educação matemática: descobrindo as 
potencialidades do seu uso em um curso de formação de professores. 2012. 195f. 
Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012. 
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SILVA, Américo Junior Nunes da. Formação lúdica do futuro professor de matemática 
por meio do Laboratório De Ensino. 2014. 196f. Dissertação. (Mestrado em Educação) 
– Universidade de Brasília, Brasília, 2014. 

SILVA, Eriky César Alves da. O jogo senha e o princípio fundamental da contagem: 
uma aplicação no ensino médio. 2018. 73f. Dissertação. (Mestrado Profissional em 
Matemática em Rede Nacional) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2018. 

TEIXEIRA, Sidney Farias. O Laboratório de Ensino de Matemática temático centrado 
nos instrumentos de navegação: uma proposta para o IFRN de Mossoró/RN. 2014. 122f. 
Dissertação. (Programa de Pós-Graduação em Ensino de ciências naturais e Matemática) 
– Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. 

 

4.5. Sugestão de Sites 

 

 No site do Repositório UFMG, https://repositorio.ufmg.br/, é possível 

encontrar diversos trabalhos acadêmicos, recursos educacionais, publicações 

científicas e culturais. 

 No site da M³ Unicamp, https://m3.ime.unicamp.br/, é possível encontrar 

diversos recursos educacionais digital que foram desenvolvidos pela 

Unicamp. 

  

https://repositorio.ufmg.br/
https://m3.ime.unicamp.br/
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