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RESUMO

ARAÚJO, Arthur das Neves de Oliveira. Geosólidos: objeto de aprendizagem
inspirado no método Montessori de ensino. Niterói: Universidade Federal
Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)

Este projeto se propõe a desenvolver um objeto de aprendizagem inspirado no
método Montessori de ensino. O objetivo deste projeto é desenvolver a
percepção visual dos alunos, além de estimular o aprendizado a partir de uma
forma prática de estudo, assim como a criatividade e o raciocínio lógico. Para
ser possível a realização do projeto, foram acompanhadas as aulas de
geometria na sala de aula da agrupada IV do Colégio Ágora, em Niterói. Lá
foram feitas observações, a fim de identificar os possíveis problemas a serem
solucionados, e o local onde o produto será aplicado. O problema identificado
foi a dificuldade dos alunos em desenhar sólidos geométricos a partir de suas
vistas ortográficas. Para solucionar esse problema, foi desenvolvido o objeto
de aprendizagem Geosólidos, que possui peças com ímãs em suas laterais
que possibilitam a montagem de variados sólidos geométricos e facilitam o
entendimento dos estudantes em relação as suas vistas ortográficas.
Palavras-chaves: Montessori. Design. Objeto de aprendizagem.

ABSTRACT
ARAÚJO, Arthur das Neves de Oliveira. Geosólidos: objeto de aprendizagem
inspirado no método Montessori de ensino. Niterói: Universidade Federal
Fluminense, 2019. (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação.)

This project aims to develop a learning object inspired by the Montessori
method of teaching. The objective of this project is to develop students' visual
perception, as well as to stimulate learning from a practical form of study, as
well as creativity and logical reasoning. In order to be able to carry out the
project, the geometry classes were followed in the classroom of group IV of the
Agora College in Niterói. There observations were made in order to identify the
possible problems to be solved, and the place where the product will be applied.
The problem identified was the difficulty of students in drawing geometric solids
from their orthographic views. To solve this problem, the Geosolids learning
object has been developed, which has pieces with magnets on its sides that
allow the assembly of various geometric solids and facilitate students'
understanding of their orthographic views.
Keywords: Montessori. Design. Learning object.
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INTRODUÇÃO

O projeto de design a seguir se propõe a desenvolver um objeto de
aprendizagem inspirado no método Montessori de ensino, para alunos do
quarto e quinto ano do ensino fundamental, que sirva como uma ferramenta
complementar ao estudo de alguns conteúdos encontrados na disciplina de
geometria.
Para desenvolver o projeto foram realizadas uma série de visitas no
Colégio Ágora, com observações e registros fotográficos, para possibilitar o
entendimento mais profundo sobre o método Montessori de ensino sendo
aplicado na prática, e identificar os problemas pelos quais os estudantes
passavam, para enfim projetar um produto que pudesse tentar solucioná-los.
O principal problema identificado foi a dificuldade dos estudantes em
desenharem sólidos geométricos a partir de suas respectivas vistas
ortográficas. Foram feitas pesquisas mais específicas sobre o método de
ensino e sobre os objetos de aprendizagem similares diretos e indiretos, bem
como suas características, funcionalidades, tipo de conteúdo que abordam, e
materiais necessários para a sua construção.
Após as pesquisas, deu-se início ao processo de criação, com a
geração de alternativas, onde foram desenvolvidas duas ideias de objetos de
aprendizagem. Após avalizações, a alternativa selecionada foi o objeto de
aprendizagem Geosólidos, que será desenvolvido ao longo deste projeto.
Com a alternativa escolhida, iniciou-se o processo de construção da
mesma, e depois foram feitas novas visitas ao Colégio Ágora para que o
produto pudesse ser testado e avalidado pelos professores e estudantes. Com
a avaliação, foi constatato que o projeto precisaria sofrer algumas
modificações em relação aos materiais que foram utilizados para construí-lo e
a adição de mais peças.
Com isso, um novo modelo do objeto de aprendizagem, dessa vez o
final, foi desenvolvido com todas as modificações necessárias, e testado
novamente, com uma avaliação positiva e atendendo às necessidades dos
estudantes.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Este tema foi escolhido devido as experiências adquiridas em projetos
de design anteriores que eram ligados a área educacional. Após a escolha do
tema, o próximo passo foi decidir o local para realizar visitas e fazer
observações, com o objetivo de conhecer onde o projeto será aplicado, assim
como as suas características, seus problemas e os possíveis usuários do
produto desenvolvido.
O local escolhido para desenvolver o projeto foi o Colégio Ágora,
localizado no bairro de Ingá, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. O
colégio adota o método Montessori de ensino. Para realizar as visitas lá, foi
recebida a orientação da Coordenadora do colégio, Michelle Nogueira, que
guiou todo o processo de observações das aulas e ajudou a definir qual turma
seria escolhida para que o projeto fosse desenvolvido.
A turma escolhida para desenvolver o projeto foi a agrupada IV, que
possui alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental, com 9 e 10 anos
de idade. O motivo da escolha se deu após conversas com a coordenadora,
que expôs uma necessidade dos alunos em utilizarem objetos de
aprendizagem como ferramenta complementar aos estudos das disciplinas
que são dadas em aula. Essa necessidade existe, pois quando mais novos, os
estudantes interagem muito mais com tais objetos, e ao passar para as turmas
mais avançadas o contato deles com os objetos de aprendizagem diminui
muito.
Com a definição da turma onde o projeto foi desenvolvido, o próximo
passo foi conhecer a turma, bem como as disciplinas que são dadas, os alunos
que seriam os usuários do produto desenvolvido, o espaço da sala de aula, a
forma como os alunos estudam, os problemas encontrados no ambiente
estudantil, e as áreas da sala de aula onde o produto projetado poderia ser
aplicado ou não.
Nas visitas realizadas ao colégio Ágora, é possível notar que a sala de
aula é dividida em várias áreas de ensino e os alunos circulam livremente entre
elas durante as aulas. A sala possui uma área para a utilização de
computadores, um espaço onde são dados conteúdos de formação do leitor,
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mais de uma área com mesas e quadros, onde são ensinadas as disciplinas
como língua portuguesa, matemática, história, entre outros. O espaço da sala
de aula é utilizado como um todo.

Figura 1. Área da sala de aula onde ocorrem aulas de ciências.
Fonte: o autor.

Figura 2. Área da sala de aula onde ocorrem aulas de língua portuguesa.
Fonte: o autor.
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Vale destacar, que ao circular por essas áreas dentro da sala de aula,
o aluno também pode estudar utilizando os objetos de aprendizagem
presentes na sala, em qualquer lugar dela, seja nas mesas ou no chão da sala,
o que é muito comum. Eles possuem essa liberdade de escolha, embora seja
controlada pelo professor.

Figura 3. Alunos utilizando objetos de aprendizagem no chão.
Fonte: o autor.

Figura 4. Área da sala de aula onde geralmente ocorrem aulas de história, ou
matemática.
Fonte: o autor.
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Figura 5. Área onde geralmente ocorrem aulas de formação do leitor.
Fonte: o autor.

Figura 6. Área da sala onde podem ser utilizados os computadores.
Fonte: o autor.
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Figura 7. Área onde geralmente ocorrem aulas de geometria.
Fonte: o autor.

A necessidade de utilização de objetos de aprendizagem se tornou mais
evidente durante as aulas de geometria, onde praticamente não existiam tais
materiais que servissem de complemento aos estudos dos conteúdos que
eram ensinados. Foram encontrados em sua maioria, objetos feitos de papel
ou cartolina, improvisados, ou algumas fichas de exercícios plastificadas, que
são utilizados pelos alunos, entretanto, não possuem grande resistência, e
amassam com facilidade, o que acaba por inutiliza-los assim que começam a
apresentar simples defeitos. Além disso, não despertam nos estudantes
grande interesse para que eles manuseiem os objetos e estudem a partir deles.
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Figura 8. Sólidos geométricos feitos pelos alunos com cartolina.
Fonte: o autor.

Figura 9. Ficha de exercício plastificada.
Fonte: o autor.

A partir disso, levando em conta a importância da utilização desse tipo
de material didático, principalmente inserido dentro do contexto do método
Montessori de ensino (que será explicado de forma mais aprofundada no
decorrer deste projeto), foi desenvolvido um produto de design que servisse
como um objeto de aprendizagem para ser utilizado nas aulas de geometria.
Uma ferramenta de complemento aos estudos dos conteúdos que são dados
dentro dessa disciplina.
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O objetivo inicial deste projeto era criar um objeto de aprendizagem
inspirado no método Montessori de ensino que estimule o aprendizado dos
alunos e torne a prática dos estudos mais atrativa e eficiente, contribuindo
assim com o desenvolvimento do raciocínio lógico e a criatividade. Também
foram traçados objetivos mais específicos, os quais serão explicitados após a
definição do conteúdo da disciplina de geometria que foi abordado no produto
final.

1.1. O método Montessori de ensino
Segundo MENEZES & SANTOS (2001), o método de ensino criado pela
pedagoga italiana Maria Montessori (1870-1952), baseia-se na defesa do
potencial criativo da criança, conjugando o desenvolvimento biológico e mental
com ênfase no treinamento prévio dos movimentos musculares necessários à
realização de tarefas como a escrita. Esse método, inicialmente utilizado em
crianças portadoras de deficiências mentais, procura criar uma nova relação
entre aluno e professor, estimulando a correção pelo próprio aprendiz. Nessa
concepção, o aluno é o centro de todas as atividades, com estímulo para ser
responsável, livre, emocionalmente equilibrado e engajado na sociedade em
que vive.
Segundo LAR Montessori (2018), o método tem como base a ideia de
que toda criança pode aprender de forma espontânea a partir das experiências
que adquire ao vivenciar o ambiente onde está, de forma que ela se sinta
interessada e estimule a sua capacidade de aprendizado, o que irá lhe
proporcionar uma certa independência do adulto, obviamente, dentro dos seus
limites.
Diferente das escolas com formas de ensino tradicionais, nas escolas
Montessorianas as crianças aprendem (a ler e a contar, por exemplo) de
acordo com o desenvolvimento das suas habilidades cognitivas. Nesse
contexto, o professor trabalha muito mais como um mediador dos alunos com
o conhecimento. Ele analisa cada um deles individualmente, mas sem intervir
de forma direta, apenas orientando-os para realizar determinadas atividades.

26
Montessori escreveu que o desenvolvimento se dá em “planos de
desenvolvimento”, de forma que em cada época da vida predominam certas
necessidades e comportamentos específicos. Sem deixar de considerar o que
há de individual em cada criança, Montessori pode traçar perfis gerais de
comportamento e de possibilidades de aprendizado para cada faixa etária, com
base em anos de observação.
Para Maria Montessori, a organização de grupos mistos de crianças
serve como estímulo para a aprendizagem, já que um dos princípios
subjacentes ao seu método é deixar as crianças interagirem com as outras
crianças de diferentes idades, para que elas aprendam em conjunto. Dessa
forma, as crianças mais jovens ficam intrigadas com o que as mais velhas
fazem e pedem ajuda a estas. Por sua vez, a criança mais velha fica feliz em
ensinar o que ela faz e já aprendeu. Este conselho pode e deve ser aplicado
aos pais que têm crianças de diferentes idades. No caso das escolas:
A estrutura organizacional das turmas montessorianas é
denominada de “agrupada” e segue as etapas de desenvolvimento
identificadas pela Dra. Maria Montessori. As agrupadas recebem
essa denominação por existir em uma mesma sala de aula crianças
com até três anos de diferença nas idades. Montessori, ao estruturar
essas turmas de trabalho, afirmou que o ser humano é conduzido
não apenas por seus princípios, mas também por características
próprias e específicas de sua idade. Dessa forma, apesar dos alunos
estarem reunidos em diferentes idades, a maneira como aprendem
é igual em cada plano de desenvolvimento. (ASSIS. 2014. p. 25).

De acordo com COLÉGIO ÁGORA (2018), Além do “passeio cultural”, a
proposta de Montessori para esta organização também auxilia no
desenvolvimento de fortes competências emocionais e sociais. Ao longo dos
três anos, na mesma classe, o estudante cresce com base nas aprendizagens
e competências da etapa anterior; como esta é uma conquista gradual, tudo
ocorre naturalmente, numa atmosfera leve, alegre e respeitosa.
Concluído seu ciclo de três anos, o estudante segue o seu caminho para
outro agrupamento; as crianças antes “mais jovens” tornam-se, então, os
líderes

do

grupo

podendo

experimentar

a

satisfação

de

partilhar

conhecimentos, habilidades e cuidar dos membros mais jovens que estão
entrando na classe. Este tipo de experiência cooperativa, colaborativa, que
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envolve troca de papéis, contribui para a criação de u ma geração de futuros
adultos pacíficos, tolerantes e generosos – a isso Montessori chamou
“Educação para a Paz”.

Tabela 1. Relação entre as faixas etárias e o processo de desenvolvimento
cognitivo e motor infantil.
Planos de
desenvolvimento

Primeiro plano
de
desenvolvimento

Segundo plano
de
desenvolvimento

Terceiro plano de
desenvolvimento

Terceiro plano de
desenvolvimento

Idades

Desenvolvimento

0a3
anos

Exploração e descoberta do ambiente físico. Auge do
funcionamento da mente absorvente.

3a6
anos

Refinamento das experiências vividas na etapa anterior.
Início do processo de construção do conhecimento
consciente e ainda muito ligado ao concreto, pois ainda
absorve e aprende através dos sentidos.

6a9
anos

A criança explora a própria mente. Já tendo desenvolvida a
capacidade de abstração, consegue desenvolver
raciocínios que vão além do ambiente preparado pelo
professor.

9 a 12
anos

Os padrões de pensamento da criança passam a ser
densamente abstratos. Aprende de forma plenamente
consciente e racional, tem curiosidade sobre o passado
distante, como será a vida no futuro, questionando-se
ainda sobre o universo e a biologia. Tudo desperta o seu
interesse.

12 a 15
anos

É o tempo da puberdade, do questionamento, da
identidade e seu lugar no mundo, despertando, portanto, o
interesse de conhecer o mundo social e suas
possibilidades de relação.

15 a 18
anos

Fonte: (ASSIS. 2014. p. 16)

Desenha-se uma área de concentração de interesse que o
adolescente desejará estudar com mais profundidade. Da
exploração dessa área e da possibilidade de por em prática
em um ambiente protegido suas ideias e habilidades,
surgirá a capacidade de formalização de suas ideias e a
definição de seu interesse profissional.
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Dando suporte a todo o resto, os principais pilares educacionais de
Montessori são: autoeducação; educação como ciência, educação cósmica, e
ambiente preparado.
Autoeducação: Trata-se da ideia radical de que a criança é capaz de
aprender sozinha. Todas as crianças aprendem algumas coisas sozinhas:
andar, falar, comer, pegar, reconhecer voz e aparência, receber e fazer
carinho… Mas em muitos casos, nós mal nos apercebemos disso. Em
Montessori, nós confiamos na criança. Sabemos que se ela puder contar com
o meio adequado, pode desenvolver quase tudo de forma independente e livre.
Por isso, usamos materiais específicos, que são feitos para serem
manipulados pela criança, trabalhando um novo desafio de cada vez e dando
a ela a chance de perceber seus próprios erros. Com liberdade cada vez maior
de escolha, e total liberdade para repetir quantas vezes quiser cada exercício,
a criança autoeduca-se constantemente e com sucesso.
Educação cósmica: Há muitas formas de se manter desperto o interesse
da criança pelo mundo. Uma das mais belas é perceber que todas as coisas
estão profundamente conectadas e dependem umas das outras para existir.
Isso permite à criança desenvolver um senso de gratidão para com tudo o que
há no mundo e perceber a ordem subjacente à natureza e ao universo.
Havendo ordem, há relações entre as coisas, e havendo relações, sempre é
possível fazer mais uma pergunta. Estruturar a parte da educação que tem a
ver com a transmissão do conhecimento pela via das perguntas e das histórias
é um dos papéis do educador montessoriano, que deve ser profundamente
encantado pelo universo, para manter desperto o desejo da criança de saber
sempre mais.
Educação como ciência: A estrutura escolar mais comum hoje deriva de
uma organização da época da Revolução Industrial e foi baseada em
hierarquias rígidas e relações de poder verticalizadas – e não naquilo que era
melhor para o desenvolvimento da criança. Montessori era psiquiatra, e
começou uma transformação na educação quando desenvolveu o Método da
Pedagogia Científica (hoje chamado de Método Montessori). Por meio da
constante observação das ações da criança, nós descobrimos, histórica e
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diariamente, o que ajuda o seu desenvolvimento e quais são as características
de uma educação que, mesmo sendo mais eficiente do que a tradicional do
ponto de vista do conteúdo trabalhado, colabora constantemente para a
construção do equilíbrio interior e da felicidade na vida da criança e do
adolescente.
Ambiente preparado: Nosso esforço em Montessori é devolver à criança
o que lhe pertence, com ambientes de liberdade e independência, onde tudo
seja organizado, oferecido e preparado para a ação infantil. É importante que
o ambiente da criança fale com ela, que seja do seu tamanho, simples,
minimalista mesmo, e que contenha objetos interessantes e importantes para
sua caminhada de vida rumo à independência do adulto.

1.2. Utilização dos objetos de aprendizagem Montessorianos e suas
características

De acordo com CRIANDO COM APEGO (2018), o material Montessori
foi desenhado cientificamente para um contexto experimental dentro da sala
de aula, tendo em conta os interesses das crianças e sua etapa evolutiva.
Logo, os materiais Montessori não são brinquedos. Se tratam de ferramentas
para desenvolver o conhecimento e o pensamento abstrato da criança.
Características do Material Montessori:
● Manipulativos: as crianças aprendem através de suas mãos;
● Sensoriais: aprendem através dos sentidos e da experimentação;
● Lúdicos: se divertem enquanto aprendem;
● Repetitivos: aprendem à base de repetir constantemente;
● Têm em conta as necessidades da criança no momento;
● Limpos e em bom estado;
● Só há um, não dois iguais, logo as crianças aprendem a esperar seu
turno;
● Progressivos: permitem realizar exercícios gradualmente até a maior
dificuldade;
● Elementos naturais, como metal, madeira e vidro.
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Neste método o aluno tem a liberdade necessária para selecionar os
artefatos com os quais irá trabalhar. Daí a extrema preocupação de
Montessori em desenvolver os recursos didáticos mais aptos a atrair
a atenção do aprendiz e a lhe incentivar a recepção do
conhecimento, enriquecendo, assim, o processo educativo. Neste
caso a autonomia está ligada a responsabilidade e ao respeito ao
próximo. Isso possibilita também que o educador possa atender seus
alunos de forma individual ou em grupos atentando as necessidades
de cada um. (PEREIRA, MOTA & FERREIRA, 2014. p. 46).

Segundo ZACHARIAS (2005), o material criado por Montessori tem
papel preponderante no seu trabalho educativo pois pressupõe a compreensão
das coisas a partir delas mesmas, tendo como função a estimular e
desenvolver na criança, um impulso interior que se manifesta no trabalho
espontâneo do intelecto.
Estes materiais se constituem de peças sólidas de diversos tamanhos e
formas: caixas para abrir, fechar, e encaixar, botões para abotoar; série de
cores, de tamanhos, de formas e espessuras dferentes. Coleções de
superfícies de diferentes texturas e campainhas com diferentes sons.
Conforme CRIANDO COM APEGO (2017), os materiais Montessori
podem ser divididos tal como as áreas do método: vida prática; sensorial;
linguagem; matemática e educação cósmica.
Os materiais de vida prática são aqueles próprios da vida prática:
organizar, vestir-se, desvestir-se, regar plantas, varrer, etc. Os materiais
utilizados são aqueles que possibilitam à criança realizar atividades práticas
de seu dia a dia. O objetivo é desenvolver capacidades físicas e mentais nas
crianças, além de aumentar a independência e autonomia nelas.
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Figura 10. Guarda roupa da altura da criança.
Fonte: Criando com apego.

Os materiais sensoriais se dividem segundo os sentidos: sentidos da
vista, do olfato, da audição, do tato, e do paladar. O objetivo é desenvolver e
aumentar o potencial dos cinco sentidos da criança.

Figura 11. Escrever na areia.
Fonte: Criando com apego.
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Os materiais de linguagem estão destinados à aprendizagem da lectoescritura. Por exemplo estão as letras de lixa, contos e o jogo simbólico através
das marionetes.
Os materiais para matemática possuem o objetivo de ensinar os
conceitos matemáticos, tornando-os mais fáceis de serem assimilados pelas
crianças. Alguns exemplos de material Montessori: ábacos, listões vermelhos,
jogos de mesa, cartões de números.

Figura 12. Aprendendo a calcular.
Criando com apego.

Nos materiais de educação cósmica estão atividades destinadas ao
ensino de geografia, história, arte, biologia, botânica, música. Alguns
exemplos: globo terrestre (geografia), puzzles (artes), horta (botânica),
experimentos (ciências), e contos sobre o tema aprendido.
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Figura 13. Globo terrestre.
Fonte: Criando com apego.

Os materiais Montessori não se deixam à disposição da criança para
que faça com eles o que quiser, mas sim se apresenta à criança dependendo
do período sensível em que se encontre.
A apresentação adequada do material é um dos benefícios do método,
já que, sem ela, a criança pode não aprender como fazê-lo ou cair em qualquer
erro sem dar-se conta.

1.3. Justificativa

A cada dia novos recursos de ensino vão chegando às escolas do Brasil,
e em alguns casos, eles já estão incorporados ao ambiente estudantil, se
mostrando bons complementos aos livros, que fazem parte da cultura escolar
no país.
Desenvolver produtos com uma função didática é importante pois são
um material de estudo inovador e podem incentivar os alunos a se
interessarem por outros meios de aprendizado, e desenvolverem raciocínios
de forma multidisciplinar, o que também contribui para um processo de ensino
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mais eficiente e para aprofundar conhecimentos sobre o conteúdo proposto,
de forma dinâmica e diferenciada uma vez que passa a existir um interesse
maior sobre os temas abordados nas disciplinas estudadas.
Objetos com finalidades pedagógicas são importantes, pois promovem
situações

de

ensino-aprendizagem

e

aumentam

a

construção

do

conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e prazerosas, desenvolvendo a
capacidade cognitiva e melhorando questões relacionadas a interações
sociais, pois o indivíduo passa a ser motivado a agir coletivamente, o que
contribui para seu desenvolvimento.
Como artefatos incorporados ao trabalho escolar, os materiais
didáticos contribuem para estabelecer algumas das condições em
que o ensino e a aprendizagem se realizam e, nesse sentido, eles
têm uma grande importância e podem cumprir funções específicas,
dependendo de suas características e das formas pelas quais eles
participam da produção das aulas. Pode-se dizer, de forma geral,
que eles se constituem em uma das mediações entre professor,
alunos e o conhecimento a ser ensinado e aprendido. Se forem
assim entendidos, não é difícil compreender que um dos elementos
fundamentais da relação que estabelecemos com eles está na
intencionalidade que guia a escolha e a utilização dos materiais
didáticos, em diferentes situações e com diferentes finalidades.
(GARCIA, Tânia. MATERIAIS DIDÁTICOS SÃO MEDIADORES
ENTRE PROFESSOR, ALUNOS E CONHECIMENTO).

1.4. Motivações
As principais motivações para a realização deste projeto como trabalho
de conclusão de curso foram os projetos desenvolvidos anteriormente no
decorrer do curso de Desenho Industrial que já possuíam um foco na área
educacional, juntamente com a disciplina de Tópicos Especiais em Educação
e Design, onde surgiu a oportunidade de realizar um pequeno projeto no
Colégio Ágora, que adota o método Montessori de ensino. Essas experiências
adquiridas só reforçaram a ideia de que o design pode ser uma ferramenta
incrível de criação e solução de problemas, principalmente quando aliados a
educação, podendo gerar grandes inovações, sendo estas muito necessárias
no atual cenário educacional do Brasil.
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1.5. Resultados esperados
Levando em consideração as visitas realizadas ao colégio Ágora, todo
o período de observação das turmas, assim como seus problemas e
identificação dos possíveis usuários do produto final, é esperado que o projeto
atenda as necessidades dos alunos de possuírem uma ferramenta de
complemento aos conteúdos estudados dentro da disciplina de geometria, que
contribua para o desenvolvimento do raciocínio lógico e criatividade dos
estudantes; sendo um produto atrativo e que desperte o interesse pelo
aprendizado de forma prática e dinâmica.
Espera-se também que o produto desenvolvido seja útil para alunos de
diferentes classes sociais, independentemente de estudarem em escolas
públicas ou privadas, mesmo que o projeto tenha sido desenvolvido
unicamente num colégio de ensino privado. O mais relevante é levar novas
formas de aprendizado que incentivem cada vez mais a prática do estudo de
forma prazerosa.

1.6. Definição do problema

Com as observações realizadas na sala de aula da agrupada IV, foi
possível notar determinados problemas que se destacaram e foram escolhidos
para serem solucionados durante o desenvolvimento do projeto.
Primeiramente, durante as observações das aulas, notou-se uma
ausência considerável de objetos de aprendizagem para a disciplina de
geometria. A maioria dos objetos existentes eram feitos com materiais
alternativos como cartolina, ou canudos. Logo, alguns tipos de conteúdos
presentes na disciplina de geometria não poderiam ser trabalhados de froma
alternativa ao clássico uso de livros e cadernos.
A falta de objetos de aprendizagem que pudessem ser manipulados e
explorados pelos alunos, sem que fossem facilmente danificados, e que
abordassem conteúdos que este tipo de material não consegue, a fim de
adquirir conhecimento através de uma atividade prática, se mostrou uma
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grande preocupação da professora e da coordenadora do colégio. Vale
ressaltar que a utilização de objetos de aprendizagem construídos com
materiais como canudos ou cartolinas, também é importante para o
aprendizado dos alunos, portanto, não são um problema, nem serão
inutilizados com o desenvolvimento de um novo produto.
O ideal, no entanto, é possuir um objeto de aprendizagem mais
resistente e que aborde conteúdos específicos dentro da disciplina de
geometria, de forma que consiga sanar as dificuldades encontradas pelos
alunos quando o mesmo for utilizado por eles, a partir das características dos
objetos apresentadas no método Montessori de ensino.

Figura 14. Canudos, cartolinas, fichas e papéis, utilizados nos exercícios, sem
objetos de aprendizagem específicos.
Fonte: o autor.

Após notar a pouca quantidade de materiais disponíveis para o
aprendizado de conteúdos de geometria de forma prática, também foi revelada
uma grande dificuldade dos alunos em um determinado conteúdo que era
somente ensinado através de folhas de exercícios, já que não possuía um
objeto de aprendizagem específico que o abordasse.
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Figura 15. Exercícios feitos utilizando canudos.
Fonte: o autor.

O conteúdo que os alunos mais possuíam dificuldade em assimilar
durante os exercícios propostos era sobre os sólidos geométricos, mais
especificamente a construção desses sólidos geométricos a partir de suas
respectivas vistas ortogonais. A dificuldade também se faz presente, devido a
falta de um objeto de aprendizagem que aborde este conteúdo específico e
permita que os alunos tenham uma forma alternativa e prática de compreender
o conteúdo apresentado nas aulas.
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Figura 16. Exemplo de folha de exercícios com o conteúdo em que os alunos
encontram dificuldades em entender.
Fonte: o autor.

Segundo a professora da disciplina, os alunos possuem grande
dificuldade em visualizar como seria o formato de determinados sólidos
geométricos somente visualizando suas vistas ortogonais. O mesmo problema
também era explicitado, quando o exercício era proposto de forma contrária,
ou seja, construir as vistas ortogonais de um sólido geométrico já pronto.
Dessa forma, a dificuldade de perceber visualmente o formato de
sólidos geométricos (três dimensões) a partir de suas vistas ortogonais (duas
dimensões), e o contrário, construir as vistas ortogonais de um sólido
geométrico, se tornaram o problema principal e mais importante a ser resolvido
com o projeto de um objeto de aprendizagem inspirado no método Montessori
de ensino, visto que não existe nenhum outro objeto no colégio que aborde tal
conteúdo, e possibilite o aprendizado a partir da exploração e do manuseio do
mesmo.

39
DESENVOLVIMENTO

2. PROBLEMATIZAÇÃO ERGONÔMICA
A partir das observações realizadas na sala de aula da agrupada IV do
Colégio Ágora, foram identificados e classificados os seguintes problemas
ergonômicos, focando principalmente nos alunos e professores, a utilização da
sala de aula, dos objetos presentes, e nas demais atividades realizadas por
eles.

2.1. Classificação e taxionomia dos problemas ergonômicos
● Problema interfacial-postural

Figura 17. Postura inadequada da professora, que inclina o corpo ao agachar para
falar com os alunos.
Fonte: o autor.
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● Problema interfacial-postural

Figura 18. Alunos ao realizar exercícios no chão, acabam curvando muito a coluna
para frente.
Fonte: o autor.

● Problemas cognitivos

Figura 19. Alunos com dificuldades de aprender determinados conteúdos da
disciplina.
Fonte: o autor.
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● Problema movimentacional

Figura 20. Para a utilização dos objetos de aprendizagem dos alunos, ocorre uma
grande frequência de movimentação dos objetos a transportar.
Fonte: o autor.

● Problema de deslocamento

Figura 21. Alunos e professores precisam se deslocar frequentemente para cada
uma das diversas áreas da sala de aula.
Fonte: o autor.
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2.2. Disfunções do Sistema
● Disposição dos elementos

Figura 22. Objetos desorganizados dificultam a identificação dos mesmos pelos
alunos.
Fonte: o autor.

● Manutenção

Figura 23. Alguns objetos de aprendizagem são feitos com materiais frágeis,
tornando-os obsoletos, assim que apresentam defeitos que não são possíveis de
reparar.
Fonte: o autor.
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● Rendimento de trabalho: Falta de organização de determinados
objetos dificulta sua identificação, gerando lentidão no ritmo de
trabalho dos alunos.

2.3. Sistematização
Foi escolhida como sistema alvo a sala de aula da agrupada IV do
Colégio Ágora. A escolha se deu pelo fato de que este é o ambiente que está
sendo observado desde o início do projeto, e é o lugar onde os alunos se
encontram frequentemente para realizar seus estudos, facilitando a coleta de
informações para o desenvolvimento do projeto.

2.4. Caracterização e posição serial do sistema

Figura 24. Caracterização e posição serial do sistema.
Fonte: o autor.
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2.5. Ordenação hierárquica do sistema

Figura 25. Ordenação hierárquica do sistema.
Fonte: o autor.
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2.6. Expansão do sistema

Figura 26. Expansão do sistema.
Fonte: o autor.

2.7. Modelagem comunicacional do Sistema

Figura 27. Modelagem comunicacional do sistema.
Fonte: o autor.
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2.8. Tabela Função-Informação-Ação

Tabela 2. Função-Informação-Ação
INFORMAÇÃO
FUNÇÃO

Realizar os
exercícios
propostos

Informações
requeridas
1. Instruções
necessárias
para execução
da tarefa.

1. Professor
2. Cadernos
3.Livros

2. Tipo de
material a ser
utilizado.

Utilizar
objetos de
aprendizagem

Fontes de
informação

1. Instruções
necessárias
para execução
da tarefa.

4. Colegas

1. Professor
2. Ficha de
exercício

2. Tipo de
objeto de
aprendizagem
a ser utilizado.

Fonte: O autor.

3.Colegas

AÇÃO
Dificuldades

Ação

Objeto da
ação

Dificuldade
de
entendimento
da instrução

Escrever

Lápis;
caneta.

Falta do
material
necessário
para ser
utilizado

Levar o
material

Caderno;
livro;
tesoura;
cola.

Não possuir
o material
necessário

Dificuldade
de
entendimento
da instrução

Executar
a tarefa
proposta

Objeto de
aprendizagem.

Dúvidas para
realizar a
tarefa
proposta

Dificuldade
em encontrar
o objeto que
precisa ser
utilizado.

Pegar o
objeto de
aprendiz
agem

Objeto de
aprendizagem;
Ficha de
exercícios.

Material com
defeitos

Dificuldades
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2.9. Parecer ergonômico

2.10. Priorização do problema (Tabela GUT)
A Tabela GUT a seguir, foi criada a partir dos problemas ergonômicos
encontrados na sala de aula da agrupada IV do Colégio Ágora, durante o
período de observação, e visa identificar qual ou quais problemas ergonômicos
devem ser priorizados para que os mesmos sejam solucionados ou
amenizados no desenvolvimento deste projeto.
Tabela 3. GUT
PROBLEMAS

GRAVIDADE

URGÊNCIA

TENDÊNCIA

GxUxT

Interfacial
postural

Postura
inadequada da
professora, que
inclina o corpo ao
agachar para
falar com os
alunos.

4

3

2

24

Interfacial
postural

Alunos ao realizar
exercícios no
chão, acabam
curvando muito o
tronco para
frente.

4

3

2

24

Cognitivos

Alunos com
dificuldades de
aprender
determinados
conteúdos da
disciplina.

4

5

4

80
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Movimentacional

Para a utilização
dos objetos de
aprendizagem
dos alunos,
ocorre uma
grande
frequência de
movimentação
dos objetos a
transportar.

2

2

2

8

Deslocamento

Alunos e
professores
precisam se
deslocar
frequentemente
para cada uma
das diversas
áreas da sala de
aula.

2

2

1

4

Fonte: O autor.

Analisando a tabela GUT, é possível concluir que o problema
ergonômico que deve ser priorizado no desenvolvimento do projeto é o
problema cognitivo: alunos com dificuldades de aprender determinados
conteúdos da disciplina. Tal problema afeta de forma considerável os alunos,
pois, uma vez que as dificuldades para compreender determinados conteúdos
são grandes, as tarefas quase sempre não conseguem ser concluídas, o que
gera atrasos e compromete o desempenho dos estudantes.
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2.11. Quadro do parecer ergonômico

Tabela 4.Quadro do parecer ergonômico.
Classe do
problema

Problemas

Requisitos

Constrangimento da tarefa

Interfacial
postural

Postura
inadequada da
professora, que
inclina o corpo ao
agachar para falar
com os alunos.

Melhorar a
postura.

Coluna e
pescoço
inclinados,
tronco
rotacionado
por muito
tempo.

Interfacial
postural

Alunos ao realizar
exercícios no
chão, acabam
curvando muito o
tronco para frente.

Melhorar a
postura.

Coluna
inclinada por
muito tempo.

Cognitivo

Alunos com
dificuldades de
aprender
determinados
conteúdos da
disciplina.

Estimular o
aprendizado
.

Atraso no
aprendizado.

Movimentacional

Para a utilização
dos objetos de
aprendizagem dos
alunos, ocorre uma
grande frequência
de movimentação
dos objetos a
transportar.

Diminuir a
frequência
movimentação dos
objetos.

Excesso de
peso
carregado com
frequência;

Deslocamento

Alunos e
professores
precisam se
deslocar
frequentemente
para cada uma das
diversas áreas da
sala de aula.

Diminuir a
frequência
de deslocamento.

Constante
locomoção
pelo espaço
da sala de
sula.

Custos
humanos
do trabalho

Disfunções
do sistema

Sugestões
de
melhoria

Dor nas
costas,
pernas e
pescoço.

Rendimento de
trabalho.

Trabalhar
com os
alunos
nas
mesas.

Dor nas
costas e
pescoço.

Rendimento de
trabalho.

Realizar
os
exercícios
em
mesas.

Estresse,
frustração.

Rendimento de
trabalho.

Trabalhar
os
conteúdos
de forma
alternativa

Dor,
cansaço,
estresse.

Rendimento de
trabalho;
Disposição
dos
elementos.

Deixar os
objetos
mais
próximos
dos
alunos

Rendimento de
trabalho.

Criar
áreas
fixas de
ensino
dentro da
sala de
aula.

Cansaço,
estresse.

Restrições
do
Sistema

O método
de ensino
estimula
os alunos
a trabalharem no
chão.
O método
de ensino
estimula
os alunos
a trabalharem no
chão.
Baixa
quantidade de
objetos de
aprendizagem.
Os locais
de
armazenamento
de objetos
são fixos
e se
encontram
distantes
dos
alunos.
O próprio
método de
ensino faz
com que
as áreas
de ensino
da sala
não sejam
fixas.
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3. LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DA TAREFA

3.1. Levantamento de dados técnicos – Materiais e processos
A seguir, foram encontradas algumas informações sobre os principais
materiais utilizados na produção do produto final.
3.2. MDF: Medium Density Fiberboard

Figura 28. MDF: Medium density fiberboard.
Fonte: ECIVIL.

Conforme ECIVIL (2018), Sigla derivada do inglês "Medium-Density
Fiberboard" ou "placa de fibra de madeira de média densidade". O MDF é
fabricado através da aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e
outros aditivos. A madeira é desfibrada, e estes são cozidos no vapor e
pressão, se separando uniformemente. Posteriormente são ligados com
resinas e passam por um processo de calor e prensagem que lhe dá o tamanho
desejado. Graças a sua resistência, estabilidade é possível obter-se
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excelentes acabamentos em móveis, artesanatos, molduras, rodapés,
colunas, balaústres, divisórias, forros. Destaca-se pela possibilidade de ser
pintado ou laqueado, podendo ser cortado, lixado, entalhado, perfurado,
colado, pregado, parafusado, encaixado, moldurado.
Produto relativamente recente, foi fabricado pela primeira vez no início
dos anos 1960 nos Estados Unidos. Em meados da década de 1970, chegou
à Europa, quando passou a ser produzido na antiga República Democrática
Alemã e, posteriormente (1977), foi introduzido na Europa Ocidental através
da Espanha. No Brasil, a primeira indústria iniciou sua produção no segundo
semestre de 1994.
O MDF possui consistência e algumas características mecânicas que
se aproximam às da cortiça. Algumas de suas características são superiores
às do aglomerado, caracterizando-se ambos por possuir boa estabilidade e
grande capacidade de adsorção de tinta.
A homogeneidade proporcionada pela distribuição uniforme das fibras
possibilita ao MDF acabamentos do tipo envernizado. É um material com
várias aplicações e substitui com vantagens a própria madeira em muitas
delas.
● Tipos de MDF:
Segundo CONSTRUFÁCIL (2018), as chapas de MDF são fabricadas
com diferentes características, que variam em função de sua utilização final.
Como exemplo, além das chapas standard, as chapas FR (resistentes ao fogo)
e as chapas MR (resistentes à umidade, que são usadas em ambientes
externos). Existem também chapas de maior resistência mecânica (HD),
fabricadas com maior quantidade de fibras e resinas, o que lhes permitem
aplicações que requerem maior resistência à flexão ou ao impacto.
As espessuras das chapas variam de 3mm até 60mm, sendo as mais
grossas utilizadas em elementos estruturais ou decorativos de arquitetura e
móveis (pés torneados para mesas, por exemplo).
O MDF é oferecido ao mercado basicamente com três acabamentos:
chapas cruas, chapas com revestimento laminado de baixa pressão e chapas
com revestimento finish foil: As chapas cruas são fornecidas ao usuário in
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natura de forma que possa ser realizado o acabamento das peças, através de
pintura, revestimento com PVC ou hot stamping.

Figura 29. Chapa crua de MDF.
Fonte: elo7.

As chapas com revestimento com laminado de baixa pressão são
produzidas através da sobreposição de uma folha de papel especial,
impregnada com resina melamínica, que é fundida através de pressão e
temperatura ao painel de MDF, resultando em uma chapa já acabada. Podese revestir apenas uma das faces, permitindo ao usuário usinar a face não
revestida e dar acabamento com pintura ou revestimento PVC.
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Figura 30. Chapa de MDF com revestimento laminado.
Fonte: Madeireira Paranaense.

As chapas com revestimento FinishFoil são produzidas por adição de
uma película de papel colada à chapa, resultando em um produto já acabado.
Essa película pode ser impressa com padrões madeirados ou em cores.

Figura 31. Chapa de MDF com revestimento finish foil.
Fonte: Primu’s Laminados.
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● Usos e aplicações
O MDF destina-se, principalmente, à indústria moveleira. O uso do MDF
é frequente como componente de móveis para partes que requerem usinagens
especiais. Destaca-se a fabricação de pé de mesa, caixas de som,
componentes frontais, internos e laterais de móveis, fundos de gaveta e
tampos de mesa.
Na construção civil, pode ser utilizado como pisos finos, rodapés,
almofadas de portas, divisórias, portas usinadas, batentes, balaústres e peças
torneadas.
A principal matéria-prima utilizada pelas fábricas de MDF é a madeira.
No Brasil, esta é obtida de reflorestamento, utilizando-se espécies
selecionadas de pinus em função do melhor rendimento agroindustrial. Além
desse aspecto, as fibras de pinus proporcionam uma chapa de cor clara, mais
valorizada pelo mercado.

3.3. Ímã de neodímio
De acordo com CASA DO ÍMÃ (2018), O ímã de neodímio, também
conhecido como ímã de terras raras ou super ímã, é a liga magnética mais
utilizada mundialmente. Ele é formado por uma liga de neodímio, ferro e boro.
Desenvolvido em 1982 pela General Motors e Sumitomo Metais
Especiais, o ímã de neodímio é a liga magnética mais forte disponível
comercialmente atualmente, e tem uma ampla aplicação, desde motores
elétricos, discos rígidos de computador até fones de ouvido e aparelhos
eletrônicos.
Os ímãs de neodímio possuem uma graduação de acordo com o
produto de energia máxima, que é relacionado ao fluxo magnético por unidade
de volume. Basicamente, números maiores representam ímãs mais fortes.
As grades atualmente disponíveis, variam de N35 a N52.
A temperatura de trabalho também varia de 80º C até 220º C, e é
indicada pela letra que antecede ao número da grade, portanto a grade N35,
tem uma temperatura de trabalho de até 80º C.
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Figura 32. Ímãs de neodímio.
Fonte: Fernando Reborn.

Segundo IMASHOP (2018), o ímã de neodímio é um material magnético
moderno com excelente concentração de energia e dimensões compactas. As
aplicações são infinitas e limitadas apenas pela sua imaginação. Ímãs de
neodímio são conhecidos também como Terras Raras ou Super Ímãs e são
utilizados em todos os setores da indústria, comércio, mineração, artes,
artesanato, casa, escolas, agricultura, saúde e medicina, prototipagem e
muitos outros.
Os neodímios podem contribuir realizando importantes ações como:
acionar, fechar, fixar, proteger, flutuar, posicionar, pendurar, expor, decorar,
separar, coletar e muito mais.

3.3. Levantamento de dados similares
Os materiais montessorianos podem ser divididos nas áreas em que o
próprio método de ensino se divide. São elas: vida prática; sensorial;
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linguagem; matemática e educação cósmica. A partir disso, foram coletados
como similares diretos um objeto montessoriano de cada área.

3.4. Produtos concorrentes diretos

Figura 33. Gabinete de potências. Área de matemática.
Fonte: Alibaba.com.
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Figura 34. Escrever na areia. Área sensorial.
Fonte: Criando com apego.

Figura 35. Globo terrestre. Área de educação cósmica.
Fonte: Criando com apego.
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Figura 36. Letras de lixa. Área de linguagem.
Fonte: Criando com apego.

Figura 37. Materiais Montessori da área de vida prática.
Fonte: Instituto pedagógico Maria Montessori.
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Figura 38. Brinquedo com peças magnéticas. (Não montessoriano).
Fonte: Tumama AliExpress.

3.5. Produto concorrente indireto
O produto concorrente indireto foi escolhido por possuir algumas
características que se aproximam da ideia do projeto do produto, como por
exemplo: permitir que o usuário manuseie o produto para explorá-lo.

Figura 39. “Cubo mágico” de operações matemáticas.
Fonte: DHGate.com.
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3.6. Tabela PNI
Tabela 5. Tabela PNI
SIMILARES

POSITIVO

NEGATIVO

INTERESSANTE

Gabinete de
potências

Variedade de
peças

Aparenta ser
pesado

Utilização de
rodinhas para
transporte

Escrever na areia

Leve, fácil de
transportar

Espalhar areia

Estímulo sensorial

Globo terrestre

Atrativo, leve

Frágil

Aprendizado na
prática

Letras de lixa

Leve, colorido,
atrativo, resistente

Peças pequenas

Estímulo
sensorial,
aprendizado na
prática

Atrativo

Algumas
atividades
parecem
perigosas para
crianças
realizarem

Estimula crianças
a realizer
atividades do dia a
dia

Materiais
Montessori de vida
prática

Brinquedo com
peças magnéticas

Leve, atrativo,
colorido

Peças pequenas

Junção das peças
através de atração
magnética sem a
necessidade de
encaixes

“Cubo mágico” de
operações
matemáticas

Leve, informações
claras

Pequeno

Aprendizado na
prática

Fonte: O autor.
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3.7. Caracterização da tarefa

Figura 40. Caracterização da tarefa.
Fonte: o autor.
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3.8. Discriminação da tarefa
● Quadro de atividades e meios

Figura 41. Quadro de atividades e meios.
Fonte: o autor.
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3.9. Detalhamento das atividades da tarefa
● Fluxograma de atividades da tarefa

Figura 42. Fluxograma de atividades da tarefa.
Fonte: o autor.
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3.10. Registros de comportamento
● Tabela de atividades
Tabela 6. Tabela de atividades

Entrar na sala

Ir até a mesa e cadeira

Pegar os materiais

65

Sentar

Estudar

Levantar

Pegar um tapete

66

Colocar no chão

Pegar um objeto de aprendizagem

Colocar no tapete

Sentar

67

Utilizar o objeto de aprendizagem

Guardar as peças do objeto

Levantar

Guardar o objeto e o tapete
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Guardar os próprios materiais

Sair da sala

Fonte: O autor.

● Assunções posturais
Tabela 7. Assunções posturais: braços

Braços

Em abdução
Fonte: O autor.
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Tabela 8. Assunções posturais: tronco

Tronco

Inclinado sem carga
Ereto
Fonte: O autor.

Tabela 9. Assunções posturais: pescoço

Pescoço

Inclinado
Fonte: O autor.

Em rotação
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3.11. Diagnóstico ergonômico
Tabela 10. Diagnóstico ergonômico
Exigências e
Subsistema

Problemas

constrangimen-

Avaliação e opiniões

Recomendações

tos da tarefa
Postura inadequada

Interfacial
postural

da professora, que

Coluna e pescoço

inclina o corpo ao

inclinados, tronco

agachar para falar

rotacionado por

com os alunos.

muito tempo.

Alunos ao realizar

Interfacial
postural

exercícios no chão,
acabam curvando
muito o tronco para

Coluna inclinada
por muito tempo.

frente.
Alunos com
dificuldades de

Cognitivo

aprender

Atraso no

determinados

aprendizado.

conteúdos da
disciplina.
Para a utilização dos

cional

aprendizagem dos

Excesso de peso

alunos, ocorre uma

carregado com

grande frequência de

frequência;

movimentação dos

objetos

ficam

de

dispostos

em

locais

da área da sala de aula onde eles
Logo,

Alunos e professores

ocorre

grande

Constante

várias áreas de estudo, a troca de

frequentemente para

locomoção pelo

lugar de alunos e professors é

cada uma das

espaço da sala de

diversas áreas da

sula.

Fonte: O autor.

Realizar os exercícios
em mesas.

Trabalhar os
conteúdos de forma
alternativa

Deixar os objetos
mais próximos dos
alunos

Como a sala de aula é dividida em

precisam se deslocar

sala de aula.

alunos nas mesas.

aprendizagem

distantes dos alunos dependendo

estão.

Trabalhar com os

movimentação pela sala de aula.

objetos a transportar.

Deslocamen-to

Como o próprio método de ensino
estimula que os alunos utilizem o
espaço do chão para realizer
algumas
atividades,
alunos
curvando o tronco para frente por
muito tempo, são encontrados
com frequência.
A dificuldade de aprendizado que
alguns alunos possuem faz com
que a professora acabe dando
uma maior atenção a estes.
Dependendo
do
grau
de
dificuldade dos conteúdos que
são ensinados, podem ocorrer
atrasos nas explicações.

Os

objetos de

Movimenta-

Diante
as
observações
realizadas, os professores em
geral preferem agachar para
atender os alunos mesmo que
isso acabe sendo prejudicial a
coluna, a longo prazo.

constant,

uma

vez

que

não

possuem um lugar fixo na sala de
aula para trabalharem.

Criar áreas fixas de
ensino dentro da sala
de aula.

71
4. PROJETAÇÃO ERGONÔMICA
4.1. Requisitos e necessidades do projeto
● Ambiente: Sala de aula da agrupada IV do Colégio Ágora.
● Estrutura: O objeto de aprendizagem será utilizado em sala de aula
pelos alunos, podendo ser utilizado em qualquer área da sala. Sua
utilização poderá ser realizada com um ou mais estudantes, podendo
ou não ter a mediação de um professor.
● Restrições: Embora a sala de aula seja grande, os locais para
armazenamento dos materiais são limitados, o que influencia
diretamente no tamanho do objeto de aprendizagem que não pode
ser muito grande.

4.2. Requisitos da tarefa: tomada de informação e acionamentos

Tabela 11. Tomadas de informação
Dimensões relevantes
Requisitos da tarefa
Tomada de informação
Ângulo de visão de acordo com a flexão
frontal e rotações laterais da cabeça
Fonte: O autor.

O jogo deve estar à uma altura dentro
do campo de visão dos alunos

Tabela 12. Acionamentos
Dimensões relevantes
Requisitos da tarefa
Acionamentos
Posição ideal para a movimentação das
articulações ombro/braço e
cotovelo/antebraço
Altura e angulação ideais para a
movimentação das articulações
ombro/braço e cotovelo/antebraço

O jogo deve estar numa posição dentro
da área de conforto dos braços
As peças do jogo devem estar
dispostas e armazenadas de forma que
facilite o acesso e manuseio das
mesmas

Fonte: O autor.

4.3. Definir população usuária
Para definir a população usuária do objeto de aprendizagem, levou-se
em conta a idade e grau de escolaridade, apesar de não haver muitas
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restrições para que o objeto seja utilizado por qualquer outra pessoa. Portanto,
a população usuária definida é: meninos e meninas, crianças, de 9 a 10 anos
de idade que estejam no quarto e quinto ano do ensino fundamental.

4.4. Seleção da população acomodada
O desenvolvimento deste projeto tem o objetivo de atender o maior
número de alunos possível. Logo, foi decidido utilizar o percentil 5 (menor
menina) e o maior percentil 95 (maior menina).

4.5. Levantamento antropométrico

Para este estudo utilizou-se o levantamento antropométrico baseado no
livro “Dimensionamento humano para espaços interiores” de Julius Panero e
Martin Zelnik que possui informações sobre medidas de estatura de crianças.
Vale ressaltar de que não há um estudo antropométrico brasileiro completo
que inclua os requisitos deste projeto, por isso a escolha considerada é a de
maior similaridade para com a população brasileira.
● Estatura em cm (com 9 anos): Meninos (percentil 95): 145,4; Meninas
(percentil 95): 147,4; Meninos (percentil 5): 124,6; Meninas (percentil
5): 124,4.
● Estatura em cm (com 10 anos): Meninos (percentil 95): 151,3;
Meninas (percentil 95): 153,4; Meninos (percentil 5): 129,3; Meninas
(percentil 5): 129,5.

4.6. Informações sobre roupas e EPI
Neste projeto não foi considerada a importância de utilização de
nenhuma roupa ou equipamento de proteção individual, já que os alunos não
utilizam uniformes específicos nem algo do tipo para realizar os trabalhos em
sala e/ou utilizar objetos de aprendizagem; apenas o uniforme escolar que não
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influencia na execução da tarefa nem na utilização do produto que foi
desenvolvido.

4.7. Usuários limitantes

Tabela 13. Usuários limitantes: Tomada de informação
Dimensões relevantes
Requisitos da tarefa
Tomada de informação
Maior menina

O jogo deve estar à uma altura dentro
do campo de visão dos alunos

Fonte: O autor.
Tabela 14. Usuários limitantes: Acionamentos
Dimensões relevantes
Requisitos da tarefa
Acionamentos
Menor menina na compatibilização dos

O jogo deve estar numa posição dentro da
área de conforto dos braços

extremos
Menor menina na compatibilização dos
extremos

As peças do jogo devem estar dispostas e
armazenadas de forma que facilite o acesso
e manuseio das mesmas

Fonte: O autor.

4.8. Modelagem verbal/Síntese
Para dar início ao processo de geração de alternativas, foi definido que
o produto precisaria atender uma série de requisitos para possibilitar o bom
funcionamento do produto final. Com isso, a modelagem verbal foi definida
com os seguintes parâmetros exigidos para o projeto:
● O produto deve contar informações claras e legíveis, evitando assim,
possíveis erros de interpretação e/ou dificuldade de entendimento da
informação que está sendo passada para os usuários;
● Deve ser de fácil transporte pois será necessário transportá-lo para
qualquer área de sala de aula em que o produto possa ser utilizado.
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● Não possuir peças pequenas, evitando assim que elas se percam
com facilidade. As peças precisam ser de um tamanho adequado
para que os alunos possam manuseá-las sem dificuldades;
● O produto deve possuir um tamanho adequado para o espaço no qual
será armazenado, não podendo ser muito grande, devido a limitação
de espaço para armazenamento de materiais;
● Uma vez que o projeto se inspira no método Montessori de ensino, o
produto deve possuir características dos objetos de aprendizagem
próprios do método, como o controle do erro, permitir que os alunos
manuseiem o objeto e o explorem para assim adquirir conhecimento
sobre o conteúdo que estão estudando;
● Deve ser atrativo, e estimular o aprendizado;
● Possibilitar sua utilização por um ou mais alunos, com ou sem a
mediação do professor;
● Consiguir explicar de forma efetiva o conteúdo da disciplina para o
qual foi projetado.
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5. GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS
A geração de alternativas a seguir, é focada espacialmente no formato
que o objeto de aprendizagem terá, pois como foi dito anteriormente, o
conteúdo principal que o produto irá abordar é a construção de sólidos
geométricos a partir de suas respectivas vistas ortogonais. A partir disso, foram
geradas as seguintes alternativas:

5.1. Alternativa 1

Figura 43. Alternativa 1
Fonte: o autor.

A alternativa 1 é uma caixa que possui 100 peças em formato de
paralelepípedo, onde cada uma dessas peças está dividida em 5 partes, dando
a entender que cada peça, são 5 cubos empilhados um no outro. As peças
ficam todas embutidas dentro da caixa e realizam movimentos verticais.
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Figura 44. Estrutura interior da caixa com as peças embutidas.
Fonte: o autor.

A ideia principal desta alternativa era fazer com que o aluno, a partir das
vistas ortogonais de um sólido geométrico, movimentasse as peças embutidas
na caixa para conseguir formar esse sólido geométrico. Dessa forma,
movimentando as peças para cima e para baixo, e posicionando-as de acordo
com as vistas ortogonais que estavam sendo estudadas, ele poderia montar
esse sólido.
Após análises, concluiu-se que esta alternativa apresentava uma série
de problemas que tornavam o desenvolvimento dela desinteressante. O
problema principal se mostrou no sistema que seria utilizado para movimentar
as peças verticalmente, e além disso, fixá-las para que não caíssem e/ou
saíssem da caixa. O sistema não chegou a ser pensado e utilizá-lo em cada
uma das 100 peças do objeto dificultaria o processo de construção do mesmo.
Outros problemas se tornaram evidentes em relação à utilização do produto
pelos alunos.
Uma vez que as peças estão embutidas na caixa e não podem ser
retiradas dela, senão, não seria possível construir o sólido geométrico; os
alunos não teriam como manusear e explorar os sólidos que acabaram de
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construir. Poderiam somente visualizá-lo, fazendo com que essa alternativa
não seja eficiente, tendo em vista todos os parâmetros eixigidos anteriormente
para o desenvolvimento do projeto.
Essa alternativa foi desconsiderada. Foi pensada uma nova forma de
objeto de aprendizagem que abordasse o mesmo tipo de conteúdo, entretando
funcionando de forma diferente, atendendo aos parâmetros exigidos
anteriormente, e se mostrando muito mais interessante de ser desenvolvida no
projeto.

5.2. Alternativa 2 (Alternativa escolhida)

Figura 45. Alternativa 2 (alternativa escolhida).
Fonte: o autor.

Após a análise da alternativa criada anteriormente, foi desenvolvida a
segunda alternativa, que é uma caixa composta por 20 peças em formato de
cubo, e uma tampa com uma malha quadriculada ilustrada na sua parte
interior, onde o aluno, a partir de vistas ortogonais de um sólido geométrico
(vistas essas, que podem ser dadas pela professora ou construídas pelos
próprios estudantes), utiliza cada um dos cubos para construir esse sólido
geométrico.
A construção do sólido geométrico, se dá a partir da união de cada um
desses cubos, que possui 4 ímãs de neodímio embutidos em cada uma de
suas faces. Isso permite que os cubos possam ser unidos sem nenhum tipo de
encaixe.
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Ímãs

Figura 46. Demonstração de atração dos cubos, com ímãs embutidos.
Fonte: o autor.

Com essa facilidade de união das peças, os alunos podem criar sólidos
geométricos variados, com a liberdade de manusear e explorar cada um dos
sólidos, sem a preocupação das peças soltarem, pois, a atração dos ímãs
garante que as peças fiquem unidas e não soltem com facilidade.
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Figura 47.Posição dos ímãs e das faces do cubo em perspectiva explodida.
Fonte: o autor.

Além da utilização dos cubos, também pode ser utilizada a tampa da
caixa, que possui uma ilustração de malha quadriculada na sua parte interior,
servindo de base para a colocação dos sólidos geométricos construídos pelos
alunos.
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Figura 48. Tampa da caixa com ilustração de malha quadriculada.
Fonte: o autor.

A malha quadriculada ilustrada na parte interior da tampa da caixa serve
de base para colocar os cubos durante a construção do sólido geométrico.
Além disso serve como guia para os alunos identificarem a posição do sólido
geométrico quando observam suas vistas ortogonais na malha quadriculada.
Foi decidico adicionar a ilustração da malha quadriculada na parte interior da
caixa, pois o conteúdo abordado pelo objeto de aprendizagem é dado durante
as aulas sempre com a presença da malha quadriculada para que os alunos
visualizem as vistas ortogonais.
Dessa forma, a malha quadriculada acaba trazendo certa familiaridade
com o conteúdo que os alunos aprendem normalmente em sala, fazendo com
que eles tomem decisões com mais facilidade no momento de construção dos
sólidos geométricos.
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5.3. Modelo virtual (Alternativa escolhida)

Figura 49. Modelo virtual. Caixa fechada.
Fonte: o autor.

Figura 50. Tampa da caixa com ilustração da malha quadriculada.
Fonte: o autor.
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Figura 51. Caixa aberta com tampa, sem os cubos.
Fonte: o autor.

Figura 52. Caixa aberta com a tampa e com os cubos.
Fonte: o autor.
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5.4. Mockup (Alternativa escolhida)
O mockup do objeto de aprendizagem foi produzido inteiramente de
cartão paraná. O objetivo do teste com o mockup foi testar a usabilidade da
caixa, da malha quadriculada e das peças e ver o que poderia ser alterado ou
melhorado. Também foi observada a proporção do produto em relação aos
usuários, bem como eles pegavam as peças, o alcance que eles tinham e o
espaço ocupado pelo produto quando está sendo utilizado. O modelo feito em
cartão paraná não possuía os ímãs.

Figura 53. Estudantes observando e manuseando as peças.
Fonte: o autor.
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Figura 54. Estudantes posicionando as peças na malha quadriculada.
Fonte: o autor.

Figura 55. Estudantes verificando a malha quadriculada.
Fonte: o autor.
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Figura 56. Relação entre o tamanho da peça e a mão do estudante.
Fonte: o autor.

Figura 57. Espaço ocupado pelos estudantes para utilizar o objeto de aprendizagem.
Fonte: o autor.
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5.5. Resultado do teste com mockup
O mockup do objeto de aprendizagem se mostrou satisfatório durante a
realização do teste de usabilidade. Os estudantes gostaram e demonstraram
grande interesse em utilizar o produto. Além disso, quando perguntados sobre
a necessidade de modificar alguma coisa, eles disseram que o tamanho das
peças (cubos) era grande para segurar várias delas com as mãos (apesar de
no modelo funcional as peças se atraírem devido aos ímãs, eles preferem que
elas sejam um pouco menores).
Os estudantes também sugeriram um aumento do tamanho da malha
quadriculada, para que possam construir mais de uma figura geométrica com
um espaço maior entre elas. Além disso, também sugeriram que a malha
quadriculada pudesse ter espaços específicos para que fossem colocadas as
vistas (laterais, superior, inferior) das figuras e de forma que eles mesmos
pudessem criar vistas para construir os próprios sólidos geométricos.
Sobre os materiais que serão utilizados para a produção do protótipo, a
caixa e a tampa provavelmente serão feitos de MDF, o formato dela poderá
ser alterado para que seja possível armazenar todos os itens de forma que
nenhum deles seja danificado. Sobre o material a ser utilizado nas peças, está
sendo analisada a possibilidade de fazê-las em impressão 3d, ou MDF de
espessura bem fina para possibilitar o bom funcionamento dos ímãs que
estarão em seu interior.
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6. MODELO INTERMEDIÁRIO E FINAL

6.1. Construção do modelo intermediário
Para construção do modelo final foi utilizado MDF para fazer a caixa, a
tampa e as peças (cubos); ímãs de neodímio que foram embutidos nos cubos;
cola de contato para colar a caixa e a tampa; super cola para colar as laterais
do cubo e os ímãs; adesivos de vinil para fazer a ilustração de malha
quadriculada e a ilustração de capa do produto; tinta spray marrom para pintar
a caixa; e película adesiva azul para revestir os cubos e não mostrar os ímãs.
A caixa, tampa e laterais do cubo foram todas cortadas e lixadas. Após
o cortar e lixar, foram coladas. Os cubos, após a colagem sofreram quatro furos
em cada uma de suas laterais para possibilitar a colocação dos ímãs, que
também foram colados. Após a colar e lixar tudo, esperou-se um período de
tempo para secagem de todas as peças e a partir disso, iniciou-se a pintura da
caixa.
Ao término da pintura, foram colocados os adesivos de capa e malha
quadriculada nas respectivas partes da tampa da caixa. Com a caixa
concluída, o próximo passo foi revestir os cubos com película adesiva a fim de
não mostrar os ímãs que foram embutidos.

Figura 58. Cortar as peças.
Fonte: o autor.
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Figura 59. Lixar as peças.
Fonte: o autor.

Figura 60. Montagem da caixa.
Fonte: o autor.
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Figura 61. Pintura da caixa.
Fonte: o autor.

Figura 62. Perfuração dos cubos para colocação dos ímãs.
Fonte: o autor.
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Figura 63. Colocação dos ímãs.
Fonte: o autor.

Figura 64. Modelo Final. Fechado.
Fonte: o autor.
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Figura 65. Modelo final aberto.
Fonte: o autor.

Figura 66. Ilustração da capa do produto, colocada na parte exterior da tampa.
Fonte: o autor.
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6.2. Validação do modelo intermediário

Figura 67. Abrindo o objeto de aprendizagem juntamente com os alunos.
Fonte: o autor.

Figura 68. Dando instruções do funcionamento do objeto de aprendizagem.
Fonte: o autor.
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Figura 69. Alunos abrindo a caixa.
Fonte: o autor.

Figura 70. Alunos retirando os cubos da caixa.
Fonte: o autor.
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Figura 71. Alunos manuseando as peças.
Fonte: o autor.

Figura 72. Iniciando a montagem de sólidos geométricos.
Fonte: o autor.
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Figura 73. Alunos montando sólidos geométricos livremente.
Fonte: o autor.

Figura 74. Alunos explorando as possibilidades de criação de sólidos geométricos.
Fonte: o autor.
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Figura 75. Alunos recebendo instruções de exercício da professora.
Fonte: o autor.

Figura 76. Alunos desenhando as vistas ortogonais do sólido geométrico que
criaram.
Fonte: o autor.
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Figura 77. Fazendo observação do sólido geométrico.
Fonte: o autor.

Figura 78. Alunos segurando o sólido geométrico criado.
Fonte: o autor.
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Figura 79. Aluno segurando o sólido juntamente com a tampa da caixa.
Fonte: o autor.

Figura 80. Alunos guardando os cubos junto com a coordenadora.
Fonte: o autor.
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6.3. Avaliação do modelo intermediário
O modelo intermediário do projeto foi validado na sala de aula da
agrupada IV do colégio Ágora, de forma satisfatória, atendendo aos
parâmetros exigidos para o desenvolvimento do projeto que foram explicitados
anteriormente. As peças estavam com tamanho agradável para ser utilizado
pelos alunos, que se sentiram muito atraídos pelo objeto de aprendizagem e o
utilizaram sem complicações.
Inicialmente foram passadas instruções para os alunos sobre o
funcionamento do objeto de aprendizagem, e a partir daí os alunos ficaram
livres para manusear a explorar as possibilidades de criação de sólidos
geométricos variados.
Aproveitando a boa recepção dos alunos ao objeto, a professora
aproveitou para sugerir exercícios de criação de sólidos geométricos a partir
de vistas ortográficas que ela havia criado. Depois o exercício se deu de forma
inversa, onde os alunos deveriam criar as vistas de um sólido geométrico que
eles mesmos criaram. Os exercícios foram realizados com sucesso.
Ao perguntar para a professora e a coordenadora sobre o que acharam
do objeto de aprendizagem produzido, a resposta foi muito positiva. Elas
enxergaram a utilidade do produto na sala de aula para servir de aprendizado
de um conteúdo específico da matéria. Sobre os aspectos físicos do produto,
elas acharam pesado demais para as crianças utilizarem, não as peças, mas
a caixa em si.
Para o desenvolvimento do projeto no trabalho de conclusão de curso,
é necessário resolver o problema do peso da caixa, substituindo o material, ou
reprojetando uma nova embalagem. Além disso, também é preciso criar uma
identidade visual mais completa para o produto, e novas formas variadas dos
cubos, como paralelepípedos e/ou prismas para possibilitar a criação de
sólidos mais complexos, não esquecendo, é claro, de melhorar o acabamento
das peças, que precisa ter um melhor revestimento que ainda não foi definido,
e arredondar os vértices dos cubos que estavam pontudos durante a validação.
Os ímãs funcionaram perfeitamente, sem apresentar nenhum tipo de
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problema. Estuda-se ainda a possibilidade de alterar o material das peças, de
MDF a fim de tornar o objeto ainda mais leve.
Apesar de todas as dificuldades que surgiram durante o projeto, e foram
muitas, foi possível chegar a um resultado aceitável e apresentável, mesmo
não sendo o desejável. Ainda assim, no TCC as modificações necessárias
serão feitas para que seja possível apresentar o produto completamente
finalizado.
6.4. Construção do modelo final
Após a construção do modelo intermediário, foram realizadas as
modificações necessárias no projeto, para que o objeto de aprendizagem
pudesse ser utilizado de forma confortável pelos estudantes, sem que
ocorressem problemas que impossibilitem o seu manuseio.
A primeira modificação e a mais importante, foi alterar todo o material
do objeto de aprendizagem. Antes, o modelo intermediário foi todo feito em
MDF, o que o tornou muito pesado para ser utilizado pelas crianças, já que são
elas que estarão carregando e manuseando o objeto por todo o tempo.
O material escolhido para substituir o MDF foi a madeira pinus, que é
muito mais leve e permite que o produto seja manueado e carregado com mais
facilidade pelas crianças. A substuição do material não se deu apenas na caixa
do objeto, mas também nas peças, com o intuito de deixar todos os
componentes do produto mais leves.
É importante ressaltar que não foi possível encontrar a madeira pinus
com a espessura necessária para fazer a caixa. Logo, para que o objetivo de
deixar o objeto mais leve fosse mantido, foi decidido utiizar o compensado para
fazer a caixa. Essa alternativa se mostrou uma solução positiva em relação ao
peso, pois também é bem mais leve que o MDF. As peças foram feitas em
madeira pinus.
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Figura 81. Peças feitas em madeira pinus.
Fonte: o autor.

Além da modificação do material utilizado para fazer o objeto de
aprendizagem, também foi alterada a estrutura das peças. Anteriormente,
como já foi mostrado, as peças eram ocas e tinham laterais separadas que
eram coladas para construir a sua forma final. Esse processo era
extremamente trabalhoso de ser feito, e com a subtituição do MDF pelo pinus,
foi possível fazer as peças maciças, e ainda assim ficaram leves para serem
utilizadas sem problemas. O processo de colocação dos ímãs permaneceu o
mesmo. As bordas de cada peça foram arredondadas para evitar acidentes, já
que serão utilizadas por crianças.
Em relação ao formato das peças, foram criadas novas formas, com o
objetivo de deixar o objeto mais complexo e possibilitar a criação de mais
sólidos

geométricos.

As

novas

formas

além

dos

cubos,

são

os

paralelepípedos, as seções de cilindro e os prismas. A quantidade também foi
aumentada para fazer o aproveitamento máximo de espaço da caixa. Agora
são vinte cubos, oito paralelepípedos, oito prismas e oito seções de cilindro.
Outra modificação sugerida pelas professoras do Colégio foi a de deixar
a madeira e os ímãs à mostra, pois dessa forma, a estética do produto se
tornaria mais próxima dos objetos próprios do método Montessori de ensino,
no qual esse projeto se inspira.
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Figura 82. Novas peças feitas em madeira pinus.
Fonte: o autor.

Também foi desenvolvida uma nova identidade visual para o objeto de
aprendizagem, Geosólidos. Agora o objeto conta com uma nova capa, com
logotipo modificado. A parte interna da tampa mantém a ilustração de malha
quadriculada, e a parte interna da caixa ganhou um novo adesivo com
informações de uso do produto e algumas sugestões de combinações que
podem ser feitas com as peças.

103

Figura 83. Nova caixa (fechada) feita de compensado com a capa.
Fonte: o autor.

Figura 84. Nova caixa (aberta) com instruções de uso e sugestões de combinações
das peças.
Fonte: o autor.
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Figura 85. Caixa aberta com peças e tampa com ilustração de malha quadriculada.
Fonte: o autor.

Figura 86. Novo logotipo presente na capa, criado para o objeto de aprendizagem.
Fonte: o autor.
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Figura 87. Ilustração do interior da caixa, contendo informações do objeto de
aprendizagem, modo de uso e sugestões de combinações das peças.
Fonte: o autor.

Figura 88. Ilustração de malha quadriculada, da tampa da caixa.
Fonte: o autor.

6.5. Novo modelo virtual com modificações
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Um novo modelo virtual foi feito, com as novas modificações de
materiais e peças, que foram citadas anteriormente.

Figura 89. Novo modelo virtual com alteração no material da caixa.
Fonte: o autor.

Figura 90. Modelo virtual das novas peças (com altura e largura de 5cm) do objeto
de aprendizagem, com novo material e mostrando a posição dos ímãs.
Fonte: o autor.

6.6. Validação do modelo final
Após o término do processo de construção do objeto de aprendizagem,
foi feito um retorno ao Colégio Ágora a fim de testar o modelo final com os
estudantes para saber se o projeto atendeu com sucesso a todas as
modificações, ou se seria necessário realizar mais ajustes. O projeto foi
observado pelas professoras e testado pelos alunos em sala de aula.
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Figura 91. Estudantes utilizando os Geosólidos.
Fonte: o autor.

Figura 92. Estudantes pegando as novas peças.
Fonte: o autor.
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Figura 93. Estudantes manueando e explorando as novas peças.
Fonte: o autor.

Figura 94. Estudantes montando forma sugerida nas instruções da caixa.
Fonte: o autor.
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Figura 95. Estudantes fazendo o estudo das vistas ortográficas do sólido que foi
criado.
Fonte: o autor.

Figura 96. Estudantes observando o sólido criado para desenhar suas respectivas
vistas ortográficas.
Fonte: o autor.
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Figura 97. Sólido que foi criado pelos estudantes, pisicionado sobre a ilustração de
malha quadriculada da tampa da caixa.
Fonte: o autor.

Figura 98. Estudantes brincando montando sólidos de formas aleatórias.
Fonte: o autor.
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Figura 99. Estudantes tentando empilhar todas as peças.
Fonte: o autor.

Figura 100. Estudantes manuseando as peças sobre a malha quadriculada.
Fonte: o autor.
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Figura 101. Desenhos realizados pelos estudantes.
Fonte: o autor.

Figura 102. Estudantes desenhando as vistas ortográficas do sólido montado.
Fonte: o autor.
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Figura 103. Frente da ficha de prática desenvolvida para o objeto de aprendizagem,
com sugestões de atividades.
Fonte: o autor.
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Figura 104. Verso da ficha de prática com mais sugestões de atividades.
Fonte: o autor.
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Figura 105. Ficha com malha quadriculada de pontos, para que os estudantes
possam fazer os desenhos das vistas ortográficas.
Fonte: o autor.
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CONCLUSÃO

O produto foi analisado pelas professoras e testado pelos estudantes.
A validação do projeto se deu de forma muito satisfatória e contemplou com
sucesso a todas as modificações que já foram citadas anteriormente. O uso
dos Geosólidos pelos alunos ocorreu sem problemas, com as peças sendo
manuseadas e exploradas de forma confortável.
As informações de modo de uso e sugestões de combinações, contidas
no interior da caixa, foram facilmente entendidas tanto pelos estudantes como
pelas professoras (que analisaram todo o objeto de aprendizagem antes de
passar para as crianças utilizarem), proporcionando a utilização do projeto sem
dúvidas ou problemas de interpretação do que estava escrito.
As crianças se mostraram muito atraídas pelo objeto de aprendizagem
e rapidamente começaram a utilizá-lo. Primeiramente seguiram as sugestões
de combinações, montando os sólidos que estavam ilustrados na caixa, e
desenhando suas respectivas vistas. Após o período de exercícios, os
estudantes puderam brincar e formar peças aleatórias, como preferissem. O
ponto mais positivo da validação, foi que as peças foram utilizadas de forma
muito intuitiva, o que deixou o processo de aprendizagem mais prático, e
divertido. As dúvidas que eram tão fortes com os alunos realizando os
exercícios somente em folhas, foram diminuindo com o manuseio e exploração
das peças. O entendimento sobre os sólidos geométricos e suas vistas ocorreu
de forma mais fácil.
As professoras avaliaram o projeto de forma muito positiva, e
identificaram a possibilidade de utilizar o objeto de aprendizagem para abordar
outros conteúdos, além das vistas ortográficas. Como foi dito por elas, os
objetos próprios do Método Montessori possuem objetivos diretos e indiretos.
No caso dos Geosólidos, o objetivo direto seria o conteúdo sobre as vistas
ortográficas, e os objetivos indiretos seriam os outros conteúdos que podem
ser abordados com a sua utilização. Esses outros conteúdos são: Formas
planas e não planas, poliedros e não poliedros, sequência matemática,
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potência, área, volume, raiz e até mesmo a questão do magnetismo, devido os
ímãs embutidos nas peças.
Além da identificação de outros conteúdos que podem ser abordados,
as professoras também se interessaram em fazer a utilização do objeto de
aprendizagem de forma mais descontraída, como por exemplo, realizando
desafios entre os alunos para criarem sólidos geométricos e desenharem suas
vistas e vice-versa. Seria uma maneira de praticar os exercícios de forma ainda
mais dinâmica.
Apesar de todas as dificuldades e imprevistos que ocorreram durante o
desenvolvimento projeto, o objeto de aprendizagem foi bem aceito pelos
alunos e professoras, e se mostrou uma boa ferramenta complementar a
prática de estudos em sala de aula, atingindo os objetivos de projeto definidos
com sucesso.
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ANEXO I – DESENHOS TÉCNICOS

A seguir, encontram-se os desenhos técnicos referentes a cada item do
objeto de aprendizagem, com suas respectivas dimensões. Os itens são: a
caixa, a tampa da caixa, as peças em formato de cubo, paralelepípedo, seção
de cilindro e prisma.
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