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RESUMO

Neste trabalho objetivamos realizar o aprendizado de razões e proporções de
forma potencialmente significativa com uso de experimentação usando
movimento uniforme. A experimentação proposta será fortemente lúdica, muito
próxima da memória recente de vários alunos desta série. Ainda assim o
planejamento da atividade prática almeja possibilitar a aplicação dos conceitos
em tela ao movimento uniforme, desmistificando assim a dificuldade deste
conteúdo das aulas de ciências do nono ano desta mesma etapa da educação
básica.

Palavras-chave: Ensino de Física, Razão e Proporção, Experimentação,
Movimento Uniforme.

Volta Redonda
Fevereiro / 2016
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INTRODUÇÃO

É fato que o modelo educacional tem encontrado dificuldades para atender as

expectativas da sociedade moderna. Temos presenciado nos últimos anos, diversas

reformas curriculares e propostas pedagógicas desenvolvidas frente à educação escolar

(CEDRO, 2004). DIAS e PEDUZZI (2001) falam que o estudo da Física no Ensino

Médio se transformou numa disciplina de matemática aplicada e este conhecimento

pronto, segundo especialistas como LARANJEIRAS (2010), tem contribuído para que

as aulas de cinemática, por exemplo, resumam-se apenas ao uso de fórmulas, equações e

gráficos, que são apresentados aos alunos muitas vezes sem significado, induzindo-os à

memorização e repetição, numa aprendizagem mecânica. E isto não é privilégio das

ciências. Esse problema se estende a outras áreas de conhecimento, como por exemplo,

a matemática.

Como sou professor de Matemática do sétimo e nono ano do ensino fundamental

e presencio há sete anos a queixa do professor de ciências do nono ano de que o aluno

tem dificuldade em resolver questões que envolvam razão e proporção, em resolver

questões que envolvam movimento uniforme, resolvi desenvolver um programa de

aulas que respondesse a estas ansiedades de forma mais dinâmica.
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OBJETIVOS

Com a finalidade de oferecer um enfrentamento a estas situações,

desenvolveremos este produto destinado ao ensino de Razões e Proporções utilizando-

se de experimentos de Física para compreensão destes conteúdos e com isto introduzir o

conceito do Movimento Uniforme para estes alunos de sétimo ano do Ensino

Fundamental.
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DESENVOLVIMENTO

Para a implementação das atividades que planejamos, propõe-se a realização de

experimentos que usem os conceitos de razão e proporção. Sugere-se que sejam

empregados em aulas duplas. É importante perceber que esses conceitos estão

relacionados com outros, chamados pré-requisitos, sem os quais torna-se muito difícil

sua apropriação. Estes pré-requisitos, por sua vez, serão aplicados através de quatro

aulas duplas que antecedem a aula de razão e proporção propriamente dita. Somando-se

as aulas pré-requisitos com as aulas envolvendo razão e proporção e ainda com as aulas

de avaliação dos resultados, equalizam-se quatorze aulas, ou melhor dizendo, sete aulas

duplas, que chamaremos de sete encontros, tais como descriminados abaixo.

Lembrando-se que estes encontros todos deverão ocorrer no terceiro bimestre do ano

letivo do sétimo ano do Ensino Fundamental, época esta em que a grade de conteúdos

razão e proporção se faz presente.

Estes conteúdos são importante porque, além de serem pré-requisitos ao estudo

de razão, revisam conteúdos vistos no sexto ano do ensino fundamental.

Encontro 01 - Conjuntos

Encontro 02 - O valor do 

Encontro 03 - Conversões no Sistema Métrico Decimal

Encontro 04 - Perímetro e Área de Figuras Planas (quadrado, retângulo e

triângulo)

Encontro 05 - Razões e Proporções

Encontro 06 - Velocidade

Encontro 07 - Avaliação
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Encontro 01 - Conjuntos

Neste encontro, a aula deverá ser mesclada com aspectos tradicionais e envolver

mais fortemente a participação ativa dos alunos, em que se pretende discutir conceitos

importantes de conjuntos. Em se tratando de um aluno de sétimo ano do ensino

fundamental, compreender que tipo de número que ele lê e aplica em determinada

situação é fundamental. Perceber que o conjunto dos números naturais é formado pelos

números positivos: 0, 1, 2, 3, 4, ...., que o conjunto dos números inteiros é formado

pelos números positivos e negativos: ...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e exemplificar em situações

corriqueiras do dia a dia é muito importante, como por exemplo podemos citar que um

saldo devedor numa conta bancária pode ser identificado como um número negativo,

que o conjunto dos números racionais é aquele conjunto mais amplo, em que aparecem

os decimais, e que a todo tempo ele visualiza isto quando observa o preço dos produtos

no supermercado: uma lata de óleo a R$ 3,95, meio quilo de pó de café a R$ 5,75, etc.

Além disso, é importante também que se conheça que além dos números racionais,

existe o conjunto dos números irracionais, que diz respeito às raízes não exatas, ao valor

do , e que, englobando todos estes conjuntos está o conjunto dos números reais.

Para trabalhar o conjunto dos números racionais, sugere-se o uso de folhetos de

supermercados, com a intenção de provocar nos alunos situações do seu dia a dia, como

a compra de determinados produtos . Sugere-se uma atividade com um panfleto de

supermercados, como exibido na figura 1 e uma lista de alguns produtos pré

determinados para a compra, com a intenção de provocar nos alunos que operações

serão realizadas e o porquê de se estar fazendo aquela operação. Exemplo: Comprar 3

embalagens de determinado biscoito que custa R$1,59 cada, 4 Kg de açúcar cujo preço

de cada Kg é R$ 1,79. Pagar com uma nota de R$ 20,00. Pergunta-se: a) Qual o total a

ser pago? b) Qual o troco recebido pelo caixa? Problemas como este evidenciam a

realidade em que vivemos atualmente e fugimos das extensas listas de exercícios

mecânicos antes aplicados nas escolas em geral.

Esta atividade consiste no professor levar o número de panfletos de

supermercados de acordo com o número de alunos e, num planejamento prévio do

professor que sejam elaboradas questões envolvendo adição, subtração, multiplicação e

divisão de números racionais.



8

Segue abaixo a atividade sugerida para este momento:

Trabalhando com o Conjunto dos Números Racionais (Q)

Observe o preço de determinados produtos de um Supermercado da região e

resolva as situações-problemas seguintes:

Figura 1- Panfleto de supermercado para atividade envolvendo números racionais.

1) Quanto uma pessoa pagaria por comprar 3 Kg de Queijo Mussarela Maria Rosa, 2

caixas de bombons Garoto e 6 embalagens de Biscoito Waffer Bauduco 140 g ?

2) Considerando que a pessoa da questão anterior levou para o supermercado uma única

nota de R$ 100,00, pergunta-se: Quanto ela receberá de troco?
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Encontro 02 - O Valor do 

São muitos os cálculos em que os alunos do ensino fundamental e médio usam o

valor de  e logo escrevem 3,14, mas é importante salientar que este número não é

racional e que existem uma infinidade de números após o 3,14. O curioso é que muitos

deles não comprovaram o porquê deste valor, nem mesmo usando algum experimento

matemático.

Para esta atividade sugere-se que o professor leve para sala de aula uma lata

circular e um pedaço de corda, com a intenção de se trabalhar o perímetro de uma

circunferência, dada por C = 2. . r, onde a ideia é ao isolar o valor  , encontra −

se assim  = C/2.r , mas... como fazer isto? Medindo o comprimento da

circunferência com uma linha e medindo o diâmetro (2.r) e fazendo a divisão. Espera-se

que, com as medições corretas, os alunos encontrem valores próximos de 3,14.

Veja nas ilustrações seguintes a atividade proposta:

Figura 2 - Aluno realizando a medida da circunferência da lata.
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Figura 3 - Aluno realizando a medição do diâmetro da lata.
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Encontro 03 - A Conversão do sistema métrico decimal

Trabalhar a conversão no sistema métrico decimal para os alunos é de

fundamental importância e recordar este conteúdo é essencial. Mostrar para os alunos os

múltiplos e submúltiplos do metro e salientar quais são os mais usados é uma forma de

tornar a aula mais dinâmica e fugir dos inúmeros exercícios de conversões.

Quilômetro Hectômetro Decâmetro Metro Decímetro Centímetro Milímetro

Km hm dam M Dm cm mm

1000 m 100 m 10 m 1 m 0,1 m 0,01 m 0,001 m

Tabela 1 - Sistema Métrico Decimal

Exemplificar a questão de quanto um carro anda de um bairro para o outro

(distâncias em geral medidas em quilômetros), de quanto é a altura de uma casa

(grandeza em geral medida em metro) ou até mesmo qual o tamanho de determinado

inseto (grandeza em geral medida em centímetro) é importantíssimo, porém, há de se

pensar também em questões envolvendo escala, muito trabalhada nos livros dos alunos,

pela "regra" seguinte:

Escala = �။ʁഈಥ ��egeʁഈಥ�
�။ʁഈಥ ��e��

, onde em muitos casos o numerador é dado em centímetros e

o denominador em outra unidade (metro, quilômetro, ou outro qualquer). Nesta situação

a conversão é importante.

Para este conteúdo convém que, após explanação do conteúdo pelo professor,

que ele responda, com um grupo de alunos (grupo de 4 alunos) as perguntas seguintes,

podendo discutir em grupo e usar a tabela de múltiplos e submúltiplos do metro.

1) Qual a sua altura, em metros?

2) Qual a sua altura, em centímetros?

3) Para ir da escola para sua casa, qual a unidade mais conveniente: metro,

centímetro ou quilômetro?

4) Quem, na sua opinião, é mais veloz, um animal que corre 5 metros por

segundo ou outro que corre 400 centímetros por segundo?

5) Uma pessoa percorre meio quilômetro por dia, quantos metros ela percorre ao

final de uma semana?

Tabela 2 - Questões envolvendo conversão do sistema métrico decimal
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Encontro 04 - Perímetro e Área de Figuras Planas (Quadrado, Retângulo e

Triângulo)

Como nos livros didáticos usados pela escola há uma série de questões

envolvendo o cálculo de razões entre áreas de quadrados diversos ou a razão entre

perímetros de retângulos diversos, faz-se necessário uma revisão destes conteúdos.

Nesta aula é importante a apresentação das seguintes figuras: quadrado,

retângulo e triângulo. Em seguir ensina-se a calcular a área dessas figuras. Porém, mais

do que fornecer a fórmula destas figuras, o mais importante é compreender o conceito

de área, o porquê que os pisos das lojas são vendidos em metros quadrados, qual a

quantidade de pisos que se precisa colocar em determinada sala, etc.

A ideia sugerida para esta aula é, após discutir os conceitos chave, trabalhar lista

de exercícios envolvendo perímetro e área destas figuras, assim como lidar com as

medições da própria sala. Veja a atividade proposta abaixo:

ATIVIDADE ENVOLVENDO ÁREA DE FIGURAS PLANAS

1) Determine a área de um quadrado cujo lado mede 12 cm

2) Um quadrado tem perímetro com medida igual a 40 cm, qual a área deste quadrado?

3) Qual a área de um retângulo que tem como base a medida de 20 cm e altura a medida

de 7cm?

4) Qual a área de um triângulo cuja base mede 12 cm e cuja altura mede 8 cm?

5) Quantos pisos quadrados de 20 cm de lado são necessários para colocar numa sala,

de formato retangular de área 30 m2 ?

Tabela 3 - Questões envolvendo área de figuras planas.
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Encontro 05 - Filme e Atividade Prática sobre Razões e Proporções

Esta aula, a ser realizada na sala de vídeo, algumas breves reflexões sobre a

proporcionalidade serão feitas através de vídeo de desenho animado (Donald fora de

Proporção, do endereço www.youtube.com/watch?v=WSL7X_u7uMc). Para a atividade,

que considera-se ser uma motivação, os alunos deverão assistir ao vídeo e responder

algumas perguntas acerca dele contemplando conceitos de proporção, abordados de

forma lúdica ao brincar com "tamanho adequado e tamanho inadequado" de objetos dos

personagens do desenho animado. Durante a resposta a serem dadas pelos alunos, o

professor observará questionamentos feitos pelos alunos, sem a devida necessidade da

intervenção.

Dentre as questões a serem levantadas acerca do filme, contemplar-se-á a

transformação no sistema métrico decimal e a relação 1 m3 = 1 litro = 1000 ml, o que já

tornará um momento de reflexão e dúvida entre os alunos presentes.

Num segundo momento, será entregue para o aluno um kit em saco plástico

contendo quatro quadrados de lados 3 cm, 5 cm, 10 cm e 12 cm, todos feitos com

material de cartolina, recortados previamente, um lápis, uma borracha e uma régua.

Neste kit conterá também as atividades a serem desenvolvidas com tais quadrados. A

proposta desta atividade é trabalhar com o aluno a ideia de quantos quadrados pequenos

cabem possivelmente num quadrado maior: exemplo: quantos quadrados de lado 3 cm

cabem no quadrado maior, de lado 10 cm ? Várias perguntas serão feitas neste material,

cujo objetivo é fazer com que o aluno visualize o conceito de razões e proporções,

passando ainda pelos conceitos de números inteiros e números racionais. Várias

observações poderão ser feitas, como a questão do "sobrar espaço" ou "não sobrar

espaço". Espera-se que o aluno compreenda a ideia de que quando não sobre o espaço e

que tantos quadrados pequenos preencham o quadrado grande é que ali há um caso de

proporção e a razão de proporcionalidade é um número inteiro e no caso onde isto não

ocorra (onde sobra espaço) que ali o aluno visualize que a razão de proporcionalidade é

um número racional. Ainda neste segundo momento, mas numa atividade final a ideia é

trabalhar com uma fotografia e analisar a questão da proporção, analisando se as

fotografias são ou não proporcionais e em caso afirmativo, analisar qual seria uma

terceira fotografia, fornecendo o comprimento e a largura da mesma.

Considerando que as atividades serão corrigidas pelo professor ao final da aula,

propõe-se que o aluno, com a sua dupla, ou até mesmo com um grupo de alunos, duas

duplas ou mais, que o diálogo se estabeleça entre eles, com vistas à compreensão do que
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está sendo perguntado e o que responder. Nota-se que as questões propostas não são

questões tradicionais do livro didático, do tipo "Determine o valor de x nas proporções

seguintes", mas a ideia é de se trabalhar o significado das proporções no dia a dia de um

modo geral.
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Encontro 6 - Experimentação - O Cálculo da Velocidade

Numa outra aula, a ser realizada numa sala onde a escola geralmente faz a

reunião de pais, a proposta é trabalhar o conceito básico de velocidade, sem as

discussões mais aprofundadas do nono ano aqui definida como a razão entre a distância

percorrida por onde o carrinho passar e o tempo gasto com que o carrinho fará este

percurso. No experimento os carrinhos percorrerão uma linha reta em um único sentido.

Não entraremos em detalhes discutindo os conceitos de velocidade escalar média,

velocidade média, velocidade instantânea ou mesmo ainda vetor velocidade.

Nesta aula vários conteúdos cujos conceitos foram discutidos em aulas

anteriores serão utilizados: transformação para metros, pois o aluno lidará com

medições em centímetros. Ele também vai calcular a média aritmética, pois na atividade

existe a proposta de se medir o tempo quatro vezes e verificar a média destes quatro

tempos. Nesta aula prática o aluno lidará com vários instrumentos, como cronômetros

de celulares, fitas métricas, canetas, fita durex, etc.

Propõe-se que nesta atividade, a ser dividida em seis grupos de cinco alunos (ou

seja, cinco grupos de cinco alunos e um grupo de 4 alunos), pois a turma conta com 29

alunos, sendo que um deles possui necessidades especiais e conta com uma cuidadora,

que lhe apoia em suas atividades, anotando as suas respostas, uma vez que este aluno

que possui necessidades especiais não tem como escrever nem se locomover sem o

apoio de um cuidador.

A turma será dividida em três raias, feitas com as próprias cadeiras da sala

(Figura 6). Em cada raia contemplará com a participação de duas equipes de cinco

alunos, onde uma equipe mede a saída do carrinho e avalia o tempo de chegada

previamente marcado e a outra equipe, do outro extremo avalia daquele ponto o ponto

de saída e o ponto de chegada, bem como o tempo em que o carrinho faz tal percurso. A

ideia é dar para todas as equipes os tempos pré-estabelecidos de 250 cm, 300 cm, 350

cm, 400 cm e 450 cm. Pressupõe-se que a equipe trabalhará numa forma de

cooperação e um aluno ajudará o outro, ou uma equipe ajudará a outra.

Após terem sido feitas todas as anotações de tempo em que fora estabelecido

pelo professor, cabe a cada equipe, com o apoio de calculadoras ou até mesmo

calculadoras de celulares, fazer o cálculo das médias dos tempos e fazer as anotações no

material entregue à equipe, que receberá uma prancheta para tal atividade.
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O objetivo da atividade é mostrar para o aluno o conceito de movimento

retilíneo uniforme, que, pelo fato do carrinho ter uma velocidade constante, consegue

percorrer determinada distância.



17

Encontro 07 - Avaliação

Como encerramento do trabalho, propõe-se uma discussão com os alunos a

respeito de uma questão retirada da última prova do Exame Nacional do Ensino Médio

(ENEM), que retrata do tema Escala. A questão foi a de número 144 da Prova Amarela,

de MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS, aplicada no segundo dia, 25 de outubro

de 2015.

Veja na íntegra a questão abaixo:

Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 cm de
comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta (c), a largura (L) e o
comprimento (C) da pegada, na fotografia, estão indicados no esquema.

A largura e o comprimento reais da pegada, em cm, são, respectivamente, iguais a:

a) 4,9 e 7,6
b) 8,6 e 9,8
c) 14,2 e 15,4
d) 26,4 e 40,8
e) 27,5 e 42,5
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O que é necessário para que ocorram os Encontros 05 e 06?

Para que ocorram estes encontros, algumas estruturas se fazem necessárias, a

saber: sala previamente arrumada, em dupla, para a exibição do desenho animado e,

posteriormente, trabalho com material recortado em cartolina. (Figura 4); Exibição do

Desenho animado "Donald fora de Proporção", do endereço eletrônico

www.youtube.com/watch?v=WSL7X_u7uMc, com o objetivo de argumentar alguns

aspectos de grandezas e proporções entre os personagens e os objetos envolvidos no

desenho (Figura 5) e, para esta mesma sala, se faz necessário material previamente

organizado pelo professor (anexo - atividade 2) (Figura 6).

Figura 4 - Sala previamente arrumada com carteiras dem dupla.

Figura 5 - Exibição do desenho animado "Donald fora de proporção."
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Figura 6 - material previamente preparado pelo professor: 4 quadrados de tamanhos

diferenciados: 3 cm, 5cm, 10 cm e 12 cm, com o objetivo de trabalhar o conceito de

proporcionalidade com números inteiros e racionais.

Além disso, se fazem necessários uma sala previamente arrumada, sem mesas,

mas com cadeiras, dividida em 3 partes iguais, para que em cada parte fique dois grupos
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de 5 alunos (10 alunos em cada parte) - (vide Figura 7).

Figura 7- Sala dividida em 3 partes iguais.

Quanto aos materiais, é fundamental que se tenham pranchetas, carrinhos

movidos à pilha (já com as pilhas), lápis, borracha, durex, fita métrica (Figura 6), e para

o preenchimento dos alunos é necessário uma folha previamente organizada pelo

professor com a finalidade de fazer os registros das medições de distância e tempo

estabelecidos e posteriormente efetuar o cálculo da velocidade do carrinho. (anexo -

atividade 3) - (Figura 8).

Figura 8- Materiais para a experimentação.
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Figura 9 - Material previamente organizado pelo professor, a ser colocado na prancheta,

para registro das medições de tempo em determinadas distâncias e cálculo da velocidade

média (disponível nos anexos).
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ANEXOS:
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ANEXO I

Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Universidade Federal Fluminense

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(de acordo com as Normas da Resolução nº 196, do Conselho Nacional de Saúde de 10

de outubro de 1996).

Você está sendo convidado a participar da Pesquisa relacionada ao Projeto de
Pesquisa do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) do Polo do
Instituto de Ciências Exatas (ICEx) da Universidade Federal Fluminense (UFF),
intitulada O Ensino de Razão e Proporção no Ensino Fundamental usando
Experimentos de Movimento Retilíneo Uniforme.

A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento.
Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador e nem com
qualquer setor desta Instituição.

O objetivo desta Pesquisa na qual você é convidado a participar é implementar
uma proposta para o ensino de razões e proporções, inserindo experimentos de
movimento retilíneo uniforme.

Não há riscos relacionados com a sua participação nesta pesquisa.

Caso aceite participar da pesquisa, você será convidado a realizar atividades
previstas na metodologia deste projeto de pesquisa. Esta metodologia prevê uma série
de ações provocadas pelo conteúdo, distribuídas em no mínimo três aulas duplas que
ocorrerão na semana de 24 a 28 de agosto de 2015.

Para aprofundar seu conhecimento científico sobre o assunto em foco na aula,
você assistirá a filme, responderá a perguntas acerca do filme, fará atividades
envolvendo o uso de régua com as figuras geométricas, fará cálculos de perímetros e
áreas e resolverá questões envolvendo razões e proporções. Além disso você terá aula
usando carrinhos a pilha e cronômetro, fará medições de espaço e tempo, com a
finalidade de compreender o conceito de velocidade média e movimento retilíneo
uniforme.

Como se trata de um trabalho de pesquisa, cujo registro é importante, durante
os trabalhos a serem realizados em sala de aula você poderá vir a ser fotografado
ou filmado. Caso não concorde com isso, por favor informe ao Pesquisador.

As informações pessoais e particulares obtidas através dessa pesquisa serão
confidenciais e asseguramos o sigilo sobre a sua participação. Sua colaboração é
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importante para o avanço do conhecimento sobre a Pesquisa. Os resultados serão
divulgados em apresentações ou publicações com fins científicos ou educativos.

Participar desta pesquisa não implicará nenhum custo para você, e, como
voluntário, você também não receberá qualquer valor em dinheiro como compensação
pela participação.

Você receberá uma cópia deste termo com o contato dos professores que
acompanharão a pesquisa para mais esclarecimentos.

Márcio Jacinto Vasconcellos Dutra
Mestrando do Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física

(MNPEF) da Sociedade Brasileira de Física (SBF)
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Contatos do pesquisador Márcio Jacinto Vasconcellos Dutra
profmarcio_cederj@yahoo.com.bre tel.: 24-998138466.

Eu, __________________________________________________________________,
declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa e
concordo em participar.

________________________________________________
Sujeito da pesquisa

Obs: Em caso do aluno ser menor de idade, solicita-se a assinatura do responsável.

_________________________________________________
(assinatura do responsável)

__________________, ____/____/ 2015.

mailto:suami.ramos@bol.com.br
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FEVRE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA

COLÉGIO PROFa THEMIS DE ALMEIDA VIEIRA - 7OANO DO ENS. FUNDAMENTAL

ALUNO(A):___________________________________________________ NO:_____

TURMA:________ DATA: ____/_____/______ PROFESSOR: MÁRCIO DUTRA

ATIVIDADE 1

TRABALHANDO O DESENHO ANIMADO

"DONALD FORA DE PROPORÇÃO"

Responda as questões seguintes a respeito do desenho animado

"Donald fora de proporção"

1)Logo no início você nota a presença de Donald montado num brinquedo. De que brinquedo se

trata? _____________________________________________________

2) O tamanho do brinquedo é adequado ao tamanho de Donald?

( ) Sim ( ) Não

3) Donald planta mudas de árvore em um quintal e num determinado momento se depara com

uma árvore gigante que ele mesmo resolve tirar, colocando no brinquedo e saindo dali

imediatamente. Porém, a árvore grande que ele retirara era refúgio de dois animais pequenos.

Que animais eram estes? ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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4) Com o passar do tempo Donald se compadece dos animais pequenos e passa a tratá-los com

carinho, chegando até entregar leite em garrafinhas, apropriadas ao tamanho deles, em sua

proporção. Agora, imagine uma garrafa de 1 litro de coca-cola sendo distribuídas em

garrafinhas de Coca-Cola (miniaturas) usadas na década de 1980 e em 2014 (ano da Copa do

Mundo no Brasil). Agora imagine que a capacidade de cada garrafinha é de 20 ml, quantas

garrafinhas deste tipo eu conseguiria encher com uma garrafa de 1 litro de Coca-Cola? Use o

espaço abaixo para os cálculos, podendo até fazer uso de calculadora

5) Em relação a tamanhos, o vilarejo de casas onde os pequenos animais foram parar é

proporcional ao tamanho de Donald ou a estes pequenos animais?

_____________________________________________________________________

6) Donald faz uso em uma parte do file de um material escolar que mede o tamanho dos objetos.

Que material é este? ___________________________________________________
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FOLHA DE ATIVIDADES ENVOLVENDO RAZÃO E PROPORÇÃO

FEVRE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA

COLÉGIO PROFa THEMIS DE ALMEIDA VIEIRA - 7OANO DO ENS. FUNDAMENTAL

ALUNO(A):___________________________________________________ NO:_____

TURMA:________ DATA: ____/_____/______ PROFESSOR: MÁRCIO DUTRA

ATIVIDADE 2

TRABALHANDOMEDIDAS, RAZÕES E PROPORÇÕES

Bem, neste momento, vamos trabalhar com régua, lápis e borracha

Medida de Lados

Determine a medida do lado de cada quadrado:

a) azul:______________________ b) verde:____________________

c) branco:____________________ d) vermelho:__________________

Medida de Perímetros

Agora, determine a medida do perímetro de cada quadrado:

a) azul:______________________ b) verde:____________________

c) branco:____________________ d) vermelho:__________________

Medida de Áreas

Agora, determine a medida de área de cada quadrado:

a) azul:______________________ b) verde:____________________

c) branco:____________________ d) vermelho:__________________

Trabalhando a ideia de dimensões
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Agora responda às seguintes pergunta

Quantos quadrados vermelhos cabem dentro de um quadrado azul?_____________

Você observou alguma coisa? ____________________________________________

Quantos quadrados vermelhos cabem dentro de um quadrado verde? ___________

Você observou alguma coisa?_____________________________________________

Quantos quadrados brancos cabem dentro de um quadrado verde? _____________

Você observou alguma coisa? ___________________________________________

Quantos quadrados brancos cabem dentro de um quadrado azul? _______________

Você observou alguma coisa? ____________________________________________

Trabalhando a ideia de proporções

Ao fazer as medições de qual quadrado cabe dentro de um outro quadrado, você pôde observar

que quais quadrados apresentam proporcionalidade inteira entre si?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Trabalhando a ideia de razões

Determine a razão entre a medida dos lados dos quadrados seguintes:

a)branco e azul: ____________________ b)verde e vermelho:_________________

c) azul e verde: ___________________ d) branco e verde:__________________

Exercício:

Agora, considere as fotos do seu professor Márcio abaixo e responda as questões propostas:
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Foto 1 Foto 2

1) Qual o tamanho do comprimento e da largura da foto 1?

_____________________________________________________________________

2) Qual o tamanho do comprimento e da largura da foto 2?

_____________________________________________________________________

3) Quantas fotos 1 são necessárias para compor a foto 2 ? ___________________

Sobra algum espaço ? ________________________________________________

5) As fotos 1 e 2 são proporcionais entre si? _________________________________

6) Observe as fotos 1 e 2 e suas medidas de comprimento e largura. Se fôssemos ampliar para

uma terceira foto, seguindo a mesma proporção, quais seriam as medidas desta terceira foto?

_____________________________________________________________________
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RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DA ATIVIDADE 1
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No do aluno / No da Questão 1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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28

29
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RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DA ATIVIDADE 2
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No do aluno / No da Questão 1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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28

29
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FEVRE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOLTA REDONDA

COLÉGIO PROFa THEMIS DE ALMEIDA VIEIRA - 7OANO DO ENS. FUNDAMENTAL

GRUPO FORMADO PELOS ALUNOS: _____________________________________

_____________________________________________________________________

ATIVIDADE 3

Nesta atividade, que está será desenvolvida em grupo, cada aluno do grupo escreverá na tabela

abaixo a distância que o carrinho percorrerá e o tempo em que esta distância será percorrida. Por

uma questão de precisão, cada aluno fará este teste quatro vezes, logo a seguir, fará o cálculo da

velocidade média deste carrinho neste percurso:

1 Aluno (a) :__________________________________________________ no: __________

Distância percorrida pelo carrinho:

___________________________

Tempo 1 = _____________

Tempo 2 = ______________

Tempo 3 = ______________

Tempo 4 = _____________

Média dos tempos = ___________

Velocidade Média do Carrinho = �ig�âʁ쳌i �e�쳌ಥ��i� �e�ಥ 쳌��iʁഈಥ
�é�i �ಥg �e။�ಥg

= ____________ = __________
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RESULTADO DA ATIVIDADE ENVOLVENDO CÁLCULO DA VELOCIDADE
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Durante a análise dos resultados desta última atividade, foi verificada a tabela abaixo,

onde S = SIM e N = Não

No do aluno / Questão Mediu corretamente
a distância sugerida
pelo professor?

Mediu os tempos
corretamente?

Calculou a média
dos tempos

corretamente?

Calculou a velocidade
média do carrinho
corretamente?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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