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RESUMO

O Ensino de Razão e Proporção no Ensino Fundamental usando
Experimentos de Movimento Retilíneo Uniforme

MÁRCIO JACINTO VASCONCELLOS DUTRA

Orientador:
Ladário da Silva

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação (UFF) no
Curso de Mestrado Profissional de Ensino
de Física (MNPEF), como parte dos
requisitos necessários à obtenção do título
de Mestre em Ensino de Física.

No Ensino Fundamental o ensino de Razão e Proporção é habitualmente
realizado no sétimo ano de forma estanque, sem vinculações e aplicações em
Física, como por exemplo, em Movimento Uniforme, conteúdo trabalhado no
nono ano. Há uma dificuldade inerente do aprendiz em se apropriar dos
conceitos fundamentais de forma significativa, que possibilite seu futuro
emprego em outras situações. Neste trabalho objetivamos realizar o
aprendizado de Razões e Proporções de forma significativa com uso de
experimentação usando movimento uniforme. A experimentação proposta será
fortemente lúdica, muito próxima da memória recente de vários alunos deste
ano de escolaridade. 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. Os resultados mostram
que os alunos do sétimo ano são, sim, capazes de aprender e apreender
estes conceitos, bem como analisar questões básicas envolvendo movimento
uniforme. De fato, percebe- se que um aluno deste ano, que compreende
adequadamente os conceitos de Razão e Proporção, é também capaz de
trabalhar com questões de movimento uniforme, vistas apenas no nono ano
desta mesma etapa da Educação Básica. Como produto associado a esta
Dissertação, elaboramos um documento a parte, capaz de ser usado por
docentes do Ensino Básico para aplicar essa proposta em sala de aula.

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

Volta Redonda
Fevereiro / 2016



ABSTRACT

THE TEACHING OF REASON AND PROPORTION IN
ELEMENTARY SCHOOL USING UNIFORM RECTILINEAR

MOTION EXPERIMENTOS

Márcio Jacinto Vasconcellos Dutra

Supervisor:

Ladário da Silva

Abstract of master´s thesis submitted to
Programa de Pós Graduação no Curso de
Mestrado Profissional de Ensino de Física
(MNPEF), in partial fulfillment of the
requirements for the degree Mestre em
Ensino de Física.

At the elementary school ratio and proportion teaching is usually
performed in the seventh year, without bindings and applications in physics,
as for example in uniform motion, which is a content studied in the ninth grade.
The students present an inherent difficulty in order to meaningfully appropriate
of fundamental concepts that enables your future employment in other
situations. In this work we aim to perform a potentially significant teaching of
ratio and proportion by using experimentation, using uniform motion. The
proposal is a strongly playful experimentation, very close to the recent memory
of several students in this series. The planning of this practical activity aims to
enable the application of the discussed concepts to the uniform motion,
demystifying the difficulty of this content in the ninth-grade science classes.

The results show that students in the seventh grade are able to learn and
grasp these concepts, as well as analyze key issues involving uniform motion.
In fact, a student of this year, which studies the concepts of ratio and proportion,
is also able to work with issues concerning uniform motion, usually studied only
in the ninth year of basic education. As a product associated with this
dissertation, we elaborate a separate document, which is intend to be used by
teachers of basic education in order to implement this proposal in classrooms.

Key Words: Physics Teaching, Experimentation, Ratio and Proportion,
Uniform Movement.
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Capítulo 1

Introdução

É fato que o atual 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). E muitas têm sido as causas apontadas para explicar a ineficiência do

sistema escolar. A educação ainda permanece apenas no plano da retórica oficial dos

governos. No entanto, algumas medidas foram e continuam sendo implementadas, como

o aumento da carga horária obrigatória, a introdução de novas disciplinas, programas de

avaliação de livros didáticos e mudanças na forma de organização do trabalho escolar

(BORGES, 2008), DIAS e PEDUZZI (2001) afirmam que o estudo da Física no Ensino

Médio se transformou numa disciplina de Matemática Aplicada e este conhecimento

pronto, segundo especialistas como LARANJEIRAS (2007), 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. Isto tem ocorrido nas avaliações nacionais e no projeto PISA (2004).

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), o PISA é um Programa

Internacional de Avaliação dos Alunos do Ensino Médio. Esse projeto é coordenado

pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e foi

aplicado pela primeira vez no ano de 2000, avaliando as áreas de Língua Portuguesa,

Matemática e Ciências. É aplicado a cada três anos nos países participantes, e tem

objetivo de ajudar os países a melhorarem as suas políticas educacionais, com vistas a

obterem resultados satisfatórios. Segundo o site do INEP

O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuam para a

discussão da qualidade da educação nos países participantes, de

modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico. A

avaliação procura verificar até que ponto as escolas de cada país

participante estão preparando seus jovens para exercer o papel de

cidadãos na sociedade contemporânea. (INEP,2012).
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Os resultados do exame têm sido usados para criticar a escola pela baixa

qualidade de ensino e pela incapacidade de preparar estudantes para ingressar no

mercado de trabalho ou na universidade. De acordo com Borges (2002):

"[...] Várias são as causas apontadas para explicar a

ineficiência do sistema escolar. A educação, como absoluta

prioridade nacional, ainda permanece apenas no plano da retórica

oficial dos governos dos estados e federação. No entanto, algumas

medidas foram e continuam sendo implementadas, como o aumento da

carga horária obrigatória, introdução de novas disciplinas, programa

de avaliação de livros didáticos e mudanças na forma de organização

do trabalho escolar. Essas mudanças ocorrem lentamente, ao passo

que outras, igualmente importantes e urgentes, vão sendo proteladas,

como a valorização dos espaços educacionais, da profissão de

professor e de programas para o aperfeiçoamento e desenvolvimento

profissional dos docentes." (BORGES, 2002)

Desde então, governos tem tentado mudar o quadro para uma melhora nesta

situação, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro.

O governo do Estado do Rio de Janeiro faz uso, bimestralmente, de uma prova

envolvendo questões de várias disciplinas, como: Português, Matemática, História,

Geografia, Química, Física e Biologia. O nome desta prova é Saerjinho, oriunda do

nome SAERJ, que significa Sistema de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro. O

Saerjinho é realizado nos três primeiros bimestres em dois dias e já faz parte do

calendário escolar da Rede Estadual de Ensino. É realizado a partir do nono ano do

Ensino Fundamental, neste caso somente há um dia de prova, contemplando os

conteúdos de Português e Matemática. No Ensino Médio ocorre em dois dias,

contemplando as sete disciplinas citadas anteriormente, sendo que no primeiro dia é

feita a prova de Português e Matemática e no segundo dia é feita a prova das outras

disciplinas. A prova de Português e Matemática apresenta 52 questões, sendo 26 de

cada matéria e na prova que envolve as outras disciplinas há um total de 45 questões,

sendo 9 questões de cada disciplina. De um modo geral, as escolas da Rede Estadual de

Ensino têm usado a nota do Saerjinho em suas disciplinas específicas como parte da

avaliação do bimestre, tendo valores variados, conforme a disciplina. Em Português e

Matemática, por exemplo, há escolas que adotam o valor 3,0 (sendo 0,4 por participação
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na prova e 0,1 por cada questão correta), já em outra disciplina, como Física a escola

adota a pontuação de 2,0 (sendo 0,2 pela participação e 0,2 para cada questão correta),

mas esta não é uma norma da Secretaria de Educação da Rede Estadual, é o que ocorre

em algumas escolas da rede, como no CIEP Glória Roussim Guedes Pinto, uma escola

de Ensino Fundamental e Médio da Rede Estadual, localizada na cidade de Volta

Redonda. Já o SAERJ é uma prova realizada apenas no quarto bimestre e contempla

todo o conteúdo visto ao longo do ano. Esta prova não tem a mesma estrutura do

Saerjinho, pois contempla apenas as disciplinas de Português e Matemática e só avalia

alunos do nono ano do Ensino Fundamental e 3o ano do Ensino Médio.

O objetivo do Saerjinho é monitorar o padrão de qualidade do ensino e colaborar

com a melhora da qualidade da educação. Os resultados em larga escala como o SAERJ

apresentam índices, os quais supostamente servem para monitorar os níveis de ensino e

funcionam como subsídio para ações destinadas a garantir o direito do estudante a uma

educação de qualidade. Assim, tanto a SEEDUC - RJ (Secretaria de Estado de Educação

do Rio de Janeiro) quanto professores e alunos podem saber de maneira mais precisa

onde estão as maiores dúvidas e utilizar os resultados como ferramenta pedagógica.

Os resultados indicam que a participação dos alunos vem aumentando a cada

ano, e isto demonstra a consolidação da cultura da avaliação das redes estadual e

municipal. Dados gráficos da SEEDUC mostram que em 2010, 82,3% dos alunos

concluintes do 5o ano do Ensino Fundamental participaram da prova do SAERJ,

enquanto que em 2014 este percentual passou para 87,0% no 9o ano este número passou

de 66,4% em 2010 para 87,9% em 2014 e no Ensino Médio temos um aumento de

61,9% em 2010 para 84,5% em 2014.

A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, juntamente com a FEVRE (Fundação

Educacional de Volta Redonda) começaram a adotar, a partir de 2014 as provas do

SAERJINHO e SAERJ em turmas do nono ano do Ensino Fundamental, com o objetivo

de verificar como está o percentual de acertos destes alunos nestas disciplinas. Num dos

colégios da FEVRE, por exemplo, neste primeiro bimestre de 2015, através do Saerjinho

foi verificado que na disciplina de Matemática, de quatro turmas do nono ano do Ensino

Fundamental, sendo duas turmas da manhã e duas turmas da tarde, totalizando 105

alunos, apenas 14 alunos conseguiram um percentual de acertos acima de 50% das

questões cobradas no conteúdo do Saerjinho. Foi verificado junto à Equipe Pedagógica
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da Escola que os alunos tiveram muita dificuldade em resolver questões que

envolvessem cálculos com razões e proporções, especificamente no conteúdo Teorema

de Tales, onde este tema se faz presente. Como sou professor de Matemática deste

Colégio, lido com alunos 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, aceitei o desafio de desenvolver um programa de aulas

que respondesse a estas ansiedades de forma mais dinâmica.

Faz-se necessário então uma Aprendizagem Significativa, de acordo com

Ausubel (MOREIRA, 2011), em que ela ocorra na sala de aula, no dia a dia da grande

maioria das escolas em que cabe ao professor identificar e ensinar de acordo com o que

o aluno já sabe e quando uma nova informação a respeito de determinado conteúdo, no

caso, Razão e Proporção, ancora-se em conceitos ou proposições relevantes,

preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz.

Com a finalidade de oferecer um enfrentamento a estas situações,

desenvolveremos esta dissertação destinada 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.

No capítulo 2, faremos uma breve Fundamentação Teórica discorrendo acerca de

Aprendizagem Significativa e Experimentação.

No capítulo 3, abordaremos logo nos primeiros parágrafos a necessidade de se

fazer uma pesquisa com este tema, contemplando seu objetivo. Também neste capítulo

serão abordados exemplos clássicos dos livros didáticos utilizados por esta escola.

No capítulo 4, abordaremos a metodologia da pesquisa, constituindo-se de sete

encontros de aulas duplas, nas quais os quatro primeiros serão destinados a encontros

considerados pré-requisitos para o estudo de razões e proporções, tal como analisa

Ausubel, que vê o armazenamento de informações no cérebro humano como sendo

organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos de

conhecimento são ligados (e assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos

(MOREIRA, 2011). Todos os encontros serão descritos detalhadamente neste capítulo e

será dado ênfase aos encontros cinco e seis, nos quais serão abordados o tema específico

da pesquisa: razões, proporções e o cálculo da velocidade. O último encontro foi
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destinado à avaliação da pesquisa, em que será contemplada com uma questão do

ENEM, em que abordará o tema da pesquisa. Será dentro deste capítulo ainda,

esclarecido o que um professor precisa, que materiais são necessários para que ocorra

cada encontro e que tudo ocorra de maneira satisfatória.

No capítulo 5, será discutido a análise da experiência em sala de aula,

havendo descrição dos encontros, destacando-se o trabalho realizado em cada aula e a

reação dos alunos e do professor em cada uma delas. Neste capítulo, assim como no

anterior, serão fornecidas fotos que possibilitem uma melhor visualização da pesquisa e,

quanto à conclusão será feita uma análise do trabalho realizado pelo professor e a

proposta que estas atividades sirvam para demais professores, ao utilizarem destes

experimentos em sala de aula.
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Capítulo 2

A Aprendizagem Significativa e a Experimentação

2.1 - A Aprendizagem Significativa

Com o intuito de fazer uma pesquisa em que se possa apropriar do uso da

experimentação com a finalidade de que o aluno de fato tenha uma aprendizagem

significativa, abordaremos alguns destes conceitos brevemente.

Para David Paul Ausubel (1918-2008), especialista em Psicologia Educacional,

o conhecimento prévio do aluno é a chave para a aprendizagem significativa. Ele dizia

que, quanto mais sabemos, mais aprendemos. Famoso por ter proposto o conceito de

aprendizagem significativa, David Paul Ausubel é contundente na abertura do livro

Psicologia Educacional: "O fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é

aquilo que o aprendiz já conhece".

Quando sua teoria foi apresentada, em 1963, as ideias behavioristas

predominavam. Acreditava-se na influência do meio sobre o sujeito. O que os estudantes

sabiam não era considerado e entendia-se que só aprenderiam se fossem ensinados por

alguém.

A concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel segue na linha oposta à dos

behavioristas. Para ele, aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já

existentes na estrutura mental e com isso ser capaz de relacionar e acessar conteúdos.

Nascido em Nova York, nos Estados Unidos, Ausubel era filho de imigrantes

judeus e seu interesse pela forma como ocorre a aprendizagem é resultado do sofrimento

que ele passou nas escolas norte-americanas, por isto, apesar de sua formação em

Medicina Psiquiátrica, ele dedicou parte de sua vida acadêmica à Psicologia Educacional.

Segundo FERNANDES (2011):

Pensada para o contexto escolar, a teoria de Ausubel

leva em conta a história do sujeito e ressalta o papel dos

docentes na proposição de situações que favoreçam a

aprendizagem. De acordo com ele, há duas condições para

que a aprendizagem significativa ocorra: o conteúdo a ser

ensinado deve ser potencialmente revelador e o estudante
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precisa estar disposto a relacionar o material de maneira

consistente e não arbitrária. E estas condições são ignoradas

na escola. Ensinar sem levar em conta o que a criança já sabe,

segundo Ausubel, é um esforço em vão, pois o novo

conhecimento não tem onde se ancorar. (FERNANDES, 2011)

Para esclarecer como é produzida a aprendizagem escolar, Ausubel propõe

distinguir dois eixos ou dimensões que originarão, a partir dos diversos valores que

possam tomar em cada caso, a classes diferentes de aprendizagem: a aprendizagem

significativa e a aprendizagem memorística.

O primeiro é o eixo relativo à maneira de organizar o processo de aprendizagem e

a estrutura em torno da dimensão aprendizagem por descoberta / aprendizagem receptiva.

Essa dimensão refere-se à maneira como o aluno recebe os conteúdos que deve aprender:

quanto mais se aproxima do polo de aprendizagem por descoberta, mais esses conteúdos

são recebidos de modo não completamente acabado e o aluno deve defini-los ou descobri-

los antes de assimilá-los; inversamente, quanto mais se aproxima do polo de

aprendizagem receptiva, mais os conteúdos a serem aprendidos são dados ao aluno em

forma final, já acabada.

Ao contrário, o segundo eixo remete ao tipo de processo que intervém na

aprendizagem e origina uma contínua delimitação pela aprendizagem significativa, por

um lado, e pela aprendizagem mecânica ou repetitiva, por outro. Nesse caso, a distinção

estabelece, ou não, por parte do aluno, relações substanciais entre os conceitos que estão

presentes na estrutura cognitiva e o novo conteúdo que é preciso aprender. Quanto mais

se relaciona o novo conteúdo de maneira substancial e não arbitrária com algum aspecto

da estrutura cognitiva prévia que lhe for relevante, mais próximo se está da

aprendizagem significativa. Quanto menos se estabelece esse tipo de relação, mais

próxima se está da aprendizagem mecânica ou repetitiva.

A noção de aprendizagem significativa, definida dessa maneira, torna-se nesse

momento o eixo central da teoria de Ausubel. Efetivamente, a aprendizagem

significativa tem vantagens notáveis, tanto do ponto de vista do enriquecimento da

estrutura cognitiva como do ponto de vista da lembrança posterior e da utilização para

experimentar novas aprendizagens, fatores que a delimitam como sendo a aprendizagem

mais adequada para ser promovida entre os alunos. Além disso, de acordo com Ausubel,

pode-se conseguir a aprendizagem significativa tanto por meio da descoberta como por
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meio da repetição, já que essa dimensão não constitui uma distinção tão crucial como

dimensão de aprendizagem significativa/ aprendizagem repetitiva, do ponto de vista da

explicação da aprendizagem escolar e o delineamento do ensino. Entretanto, e com

relação a essa dimensão, Ausubel destaca como são importantes, pelo tipo peculiar de

conhecimento que pretende transmitir, a educação escolar e pelas próprias finalidades

que possui, a aprendizagem significativa por percepção verbal.

Segundo a teoria de Ausubel, na aprendizagem há três vantagens essenciais em

relação à aprendizagem memorística: Em primeiro lugar, o conhecimento que se adquire

de maneira significativa é retido e lembrado por mais tempo. Em segundo, aumenta a

capacidade de aprender outros conteúdos de uma maneira mais fácil, mesmo se a

informação original for esquecida. E, em terceiro, uma vez esquecida, facilita a

aprendizagem seguinte, a reaprendizagem. A explicação dessas vantagens está nos

processos específicos por meio dos quais se produz a aprendizagem significativa onde se

implica, como um processo central, a interação entre a estrutura cognitiva prévia do

aluno e o conteúdo de aprendizagem. Essa interação traduz-se em um processo de

modificação mútua tanto da estrutura cognitiva inicial como do conteúdo que é preciso

aprender, constituindo o núcleo da aprendizagem significativa.

Nesse sentido, de acordo com PELIZZARI (2001):

Sugere-se que os alunos realizem aprendizagens

significativas por si próprios, o que é o mesmo que aprendam o

aprender. Assim, garantem-se a compreensão e a facilitação de

novas aprendizagens ao ter-se um suporte básico na estrutura

cognitiva prévia construída pelo sujeito. E faz-se necessário

modificar os esquemas do sujeito, como resultado do aprender

significativamente. Em resumo, o que é sugerido é a

participação ativa do sujeito, sua atividade auto-estruturante, o

que supõe a participação pessoal do aluno na aquisição de

conhecimentos, de maneira que eles não sejam uma repetição ou

cópia dos formulados pelo professor ou pelo livro-texto, mas

uma reelaboração pessoal (PELIZZARI, 2001).
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2.2- A Experimentação

A experimentação tem um papel fundamental no ensino de Ciências, de Física e

Química, pois necessita estabelecer elos entre as explicações teóricas a serem discutidas

em sala de aula e as observações possibilitadas por esse tipo de atividade. É preciso que

se faça uma retomada dos conceitos e da observação que possibilite a interpretação, a

compreensão e a ressignificação do que foi proposto, de modo a tornar a atividade

realizada adequada para o desenvolvimento da aprendizagem. É preciso que se

compreenda a função da experimentação no desenvolvimento científico, isto é, um

princípio que oriente a aprendizagem, a exemplo da Química, cujo sentido dos

experimentos nem sempre é bem compreendido pelos estudantes.

Segundo MALDANER (2000):

[...] muitos professores acabam cedendo às expectativas

do senso comum dos alunos sobre essa matéria, que concebe a

Química como fenômeno espetacular, com explosões

multicoloridas, borbulhamentos de líquidos em vidros estranhos,

magia de transformações espetaculares e inexplicáveis, etc. Estas

ideias são reforçadas pela mídia, pelos filmes de ficção, pela

divulgação de certas práticas alquimistas, jogadas na imaginação

das pessoas fora do contexto em que elas de deram. Além disso,

os alunos esperam receber sempre respostas exatas e verdadeiras

às questões levantadas por terem essa concepção de ciência,

igualmente formada no senso comum e não problematizada

(MALDANER, 2000).

Esses são indicativos da problemática no tocante à experimentação,

principalmente na Educação Básica, que acrescidas das limitações quanto ao espaço

físico e de materiais, bem como das dificuldades por parte dos professores para a

realização das atividades experimentais, acabam quase que inviabilizando esse tipo de

prática na escola. Há os professores que se aventuram a realizar atividades experimentais

em suas aulas, alguns com certa dificuldade e outros com maior discernimento. Tem,

ainda, os que não realizam experiências, em que o discurso está centrado na carência de

materiais, excessiva carga horária de trabalho semanal, muitos estudantes por turma, má
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remuneração e assim parece que os exime da responsabilidade desse tipo de prática

pedagógica, e não fazem esforço algum para que possam realizá-la.

No discurso de vários professores, durante a graduação, mesmo tendo

frequentado aulas experimentais, estas não foram desenvolvidas no sentido de qualificar

o futuro professor da educação básica.

Dessa forma, há reflexos negativos na maneira de desenvolver as atividades

experimentais ou ainda não desenvolvê-las. Na maioria das vezes, quando isso acontece,

é devido à formação inicial dos professores, que não tiveram em sua graduação

orientações e aprendizados em grau suficiente sobre como planejar e realizar aulas

práticas com desenvolvimento sistemático de experiências, vinculando teoria e prática,

condição necessária para resultar num ensino-aprendizagem significativo.

De acordo com MORAES, RAMOS, GALIAZZI (2007, p.202):

A experimentação e as atividades práticas sempre

tiveram uma elevada consideração no encaminhamento de

aprendizagens em Química e continuam tê-la numa abordagem

sociocultural. É importante, todavia, compreender o papel que a

linguagem nesses tipos de atividades para se poder explorar seu

potencial aprendizagem para os alunos destas disciplinas

(MORAES, RAMOS, GALIAZZI, 2007, p.202).

Em suma, quanto à experimentação, sua importância se deve, não só por

despertar o interesse pela Ciência nos alunos, mas também por mostrar ao professor que

o uso de práticas experimentais é indispensável para o bom desenvolvimento do ensino.

Fagundes (2007) tenta mostrar que a experimentação pode ser um meio, uma

estratégia para aquilo que se deseja aprender ou formar, e não o fim. E isso iria

desmistificar a perspectiva errônea que muitos professores têm na qual se pensa que

após o professor passar uma informação teórica, propõem aos seus alunos uma prática

para comprovar o que foi dito.

Para favorecer a superação de algumas visões simplistas

predominantes no ensino de Ciências é necessário que as aulas

de laboratório, contemplem discussões teóricas que se estendam

além das definições, fatos, conceitos ou generalizações, pois o

ensino de Ciências, a nosso ver, é uma área muito rica para se

explorar diversas estratégias metodológicas, no qual a natureza

e as transformações nela ocorridas estão à disposição como
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recursos didáticos, possibilitando a construção de

conhecimentos científicos de modo significativo (RAMOS,

ANTUNES; SILVA, 2010, p.8).

O trabalho experimental, portanto, torna-se importante por diferentes aspectos.

Mas é preciso que este trabalho traga significado à teoria estudada, tornando-a clara, não

só para ser comprovada, mas para ser estudada, compreendida, discutida e até mesmo

modificada.
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Capítulo 3

O Ensino de Razão e Proporção

O ensino de Razão e Proporção ocorre geralmente pela primeira vez no Ensino

Fundamental. Em particular nas escolas da FEVRE, de Volta Redonda, ele acontece no

sétimo ano. Habitualmente ele é ministrado por professores de Matemática que seguem

à risca os livros didáticos. O ensino de Física que se utiliza desses conceitos ocorre no

nono ano, quando ao aluno é apresentado o conceito de Movimento Uniforme. Sendo o

autor deste trabalho professor de Matemática tanto do Ensino Fundamental quanto do

Médio e lecionando Física no Ensino Médio, percebi a oportunidade ímpar de conectar

conceito e aplicação do conceito velocidade quando da introdução de Razão e Proporção.

Uma prática comum no ensino são situações nas quais privilegiam-se exercícios

repetitivos e sistemáticos com a finalidade do educando absorver o conteúdo. Há pouca

ou nenhuma oportunidade de realização de atividades práticas, mas quando ele tem a

oportunidade de fazer um experimento relacionando o conteúdo aprendido, aí sim ocorre

um maior entusiasmo dos alunos em relação ao conteúdo. Pode-se perceber a grande

vinculação entre conceitos de Matemática abordados no Ensino Fundamental que são

aplicados no ensino de Física.

Um dos aspectos que atrapalha esta "ponte" entre a Matemática e a Física é a

forma como os conteúdos são ministrados e isto tem gerado conflitos entre professores

destas áreas, dentre eles, Brockington e Pietrocola (2005, p.1) que afirmam:

"[...] Grande parte dos professores está presa a um cenário

pedagógico sem muita flexibilidade, seja por prescrições de

conteúdo, horários restritos e especificidades de suas próprias

disciplinas. Não é incomum o professor sentir-se cercado pelas

condições que lhes são impostas na escola, como a preocupação

exacerbada com o cumprimento do programa ou a pressão por

resultados no vestibular. Isso sem levar em conta o tamanho das

turmas e a extensão dos currículos”.
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Este é o contexto no qual se insere essa pesquisa. A cobrança no sentido de se

esgotar todo o conteúdo é muito grande pela parte pedagógica da Secretaria de Educação

do Município.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999, p.229),

O ensino de Física tem se realizado frequentemente mediante a

apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma

desarticulada, distanciados do mundo vivido pelos alunos e

professores e não só, mas também por isso, vazios de significados.

Privilegia a teoria e a abstração, desde o primeiro momento em

detrimento de um desenvolvimento gradual da abstração que,

pelo menos, parta da prática e de exemplos concretos. Enfatiza a

utilização de fórmulas, em situações artificiais, desvinculando a

linguagem matemática que essas fórmulas representam de seu

significado efetivo.

Se o aluno não consegue enxergar os conceitos de Física em sua vivência a

aprendizagem não será completa. Percebe-se que os anos têm passado, as discussões em

torno das dificuldades encontradas têm aumentado, porém pouco se tem feito para uma

melhora. Uma vez que um professor que viva da mesma angústia se propuser a

colaborar para uma mudança, por menor que pareça, seja por experimento ou outra

atividade similar, o ensino se tornará mais eficaz.

A necessidade de que o Ensino de Ciências considere crescente o impacto das

evoluções científicas e tecnológicas e abordem em sala de aula temas mais relacionados

à vida dos estudantes são fatores de grande importância para a melhoria do ensino

indicados pelas diretrizes nacionais e internacionais (MILLAR e OSBORNE,1998).

Além disso, é preciso pensar não apenas em que conteúdos serão trabalhados, mas como

serão abordados (SASSERON, 2008).

Ainda de acordo com (SASSERON, 2008) é preciso que haja uma investigação

no Ensino de Ciências, onde não mais ocorra pelo professor a explicação da aula, mas

que a compreensão do conteúdo ocorra pelo levantamento da hipótese dada por um

colega da classe, por uma justificativa atribuída por outro aluno, por uma conclusão feita

pela situação vivenciada e pela orientação realizada pelo professor. Faz-se então

necessária uma aula investigativa, prazerosa, onde o professor não seja o centro, mas o

colaborador para que o aprendizado ocorra na classe.
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Uma atividade investigativa (não necessariamente de laboratório) é sem dúvida,

uma importante estratégia no ensino de Física e de Ciências em geral AZEVEDO (1983) e

LEVANDOWISKI (1983) ressaltam que a atividade experimental é componente

indispensável no ensino de Física e que esta atividade pode ser orientada para a

consecução de diferentes objetivos.

E não necessariamente, é preciso que haja tecnologia em abundância na escola.

Segundo BORGES (2008):

"É um equívoco corriqueiro confundir atividades práticas com a necessidade

de um ambiente com equipamentos especiais para a realização de trabalhos

experimentais, uma vez que possam ser desenvolvidas em qualquer sala de

aula, sem que haja aparelhos sofisticados" (BORGES, 2008).

Portanto, o objetivo desse trabalho se constituiu num esforço voltado para que,

já no sétimo ano do Ensino Fundamental, o aluno compreenda o significado de razão e

proporção vinculada a sua aplicação em física, especificamente no conceito de

velocidade, conteúdo apenas visto no nono ano desta mesma etapa da educação básica.

Razão e proporção, segundo JUNIOR (2008), são definições matemáticas que

apresentam diversas propriedades e aplicações na própria Matemática e em outras

áreas do conhecimento tais como a Física, Química, Geografia e Biologia.

A abordagem deste tema ocorre de maneira geral no sétimo ano do ensino

fundamental e os livros didáticos abordam as aplicações por meio de diversas situações-

problemas, como este abaixo, retirado do Livro "A Conquista da Matemática", p 231,

adotado pela FEVRE.

"O alemão Michael Schumacher é o piloto com maior número de pódios.

Entre 1991 e 2006 foram 154 subidas ao pódio, em um total de 249

Grandes Prêmios. Nesse período seu índice de aproveitamento foi de

64,6%” (CASTRUCCI, 2009).

De uma forma geral, os livros didáticos ilustram que a razão pode ser

representada por uma divisão, por um quociente, como 1:5 onde se lê 1 para 5, ou 1/5

(ANDRINI, p.27) em Praticando Matemática e ilustra a definição de Proporção como

uma igualdade e entre razões, como �
�
= �
�t

, onde se lê um está para cinco assim como

dois está para dez.
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As proporções possuem uma propriedade importante e isto precisa ser ressaltado

nas aulas, de forma dinâmica, prazerosa.

As grandezas diretamente proporcionais também são exploradas em livros

didáticos, como, por exemplo, a receita de um bolo, pois, se soubermos que o bolo

rende 15 pedaços, por exemplo, e quisermos um bolo que nos forneça 30 pedaços, seria

conveniente termos um bolo com a receita dobrada.

A seguir encontramos algumas situações problemas envolvendo razões e

proporções:

1) Numa viagem de 180 Km, o automóvel do Senhor Siqueira consumiu 20 L de

gasolina. Nas próximas férias, ele fará uma viagem de 378 Km com sua família.Quantos

litros de gasolina o automóvel deverá consumir?

Distância (Km) Consumo de gasolina (L)

180 20

378 X

Ao resolvermos a proporção �Rt
�RR

= �t
�
e adotarmos a ideia de que o produto dos extremos

deve ser igual ao produto dos meios, facilmente chegaremos à conclusão de que a

resposta é igual a 42.

Problemas deste gênero fazem parte dos livros didáticos e estão presentes nas

provas de concursos públicos de um modo geral, cabendo ao professor à tarefa de não

mecanizar tais conteúdos na forma de problemas "siga o modelo".

E o ensino de Razão e Proporção não para por aqui, problemas que envolvem

grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, assim como regras

de três simples e compostas são conteúdos trabalhados ainda no sétimo ano do ensino

fundamental.
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Capítulo 4

Metodologia da Pesquisa

Atendendo ao objetivo do trabalho pareceu-me que o mais adequado seria utilizar

uma pesquisa-ação. De acordo com TRIPP (2005), este tipo de pesquisa envolve quatro

fases: (i) planejar uma melhora da prática, (ii) agir para implantar a melhora planejada, (iii)

monitorar e descrever os efeitos da ação e (iv) avaliar os resultados da ação.

Ainda segundo TRIPP (2005):

A maioria dos processos de melhora segue o mesmo

ciclo. A solução dos problemas, por exemplo, começa com

a identificação do problema, o planejamento de uma

solução, sua implementação, seu monitoramento e a

avaliação de sua eficácia. Analogamente, o tratamento

médico também segue o ciclo: monitoramento de sintomas,

diagnóstico da doença, prescrição do remédio, tratamento,

monitoramento e avaliação dos resultados (TRIP, 2005).

Tendo em vista que o tema matemático escolhido está integrado nos temas do 7o

ano do ensino fundamental e que o tema de física escolhido está integrado nos temas do 9o

ano desta mesma etapa da educação básica e como sou professor de um colégio que atenda

a estas duas situações, assim resolvi desenvolver esta pesquisa neste estabelecimento.

Este trabalho foi aplicado no Colégio Professora Themis de Almeida Vieira, que

é um colégio da FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda), mantida pela

Prefeitura de Volta Redonda. (Figura 1). Atualmente o colégio atende 861 alunos do

Ensino Fundamental, do 6o ao 9o ano, distribuídos em dois turnos. Na direção geral do

Colégio está o Professor João Alcântara e os diretores adjuntos são a Profa Ester

Miranda Salgueiro Azevedo (Turno Matutino) e a Profa Míriam Dias Lampert. No

colégio atuam ao todo 40 professores, sendo que cerca de 90% deles são concursados,

oriundos de concursos públicos de 2007 e 2011. Os demais professores são contratados

pela Prefeitura por tempo determinado. O trabalho foi realizado no turno vespertino,

em turma do sétimo ano (Turma 272), que tem 29 alunos.
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A seleção da turma foi acordada com a direção e coordenação pedagógica do

colégio, uma turma de sétimo ano do ensino fundamental do turno vespertino.

A faixa etária entre 12 e 15 anos. Há nesta turma dois alunos repetentes e um aluno

que apresenta dificuldade tanto na fala quanto para se locomover, tendo inclusive um

funcionário da Prefeitura de Volta Redonda para lhe atender, dando um apoio no

aprendizado.

De um modo geral, trata-se de uma turma simpática e acolhedora. As aulas

decorrem geralmente de maneira bastante agradável, em que todos os alunos tentar

participar, expondo suas maneiras de resolver os exercícios e também as suas dificuldades

e também tentando perceber a maneira como os colegas resolvem seus exercícios.

Figura 1) Vista externa do Colégio Profa Themis de Almeida Vieira, localizado no

bairro Conforto, na cidade de Volta Redonda - RJ (Um dos cinco colégios da FEVRE).

Os pedidos de autorização, entregues na escola para os responsáveis destes alunos,

incluíam uma explicação resumida do objetivo do estudo e da colaboração que se

pretendia por parte dos alunos (anexo I).

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
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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 importantes 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

3.1- Descrição dos Encontros:

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, q ue 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.
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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.

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 2- 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?
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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?

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 existe 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 do  ,

determinar a relação  = C/2r, mas como fazer isto?

Medindo o comprimento da circunferência com uma linha e medindo o

diâmetro (2r) 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:

(a)
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(b)

Figura 3) (a) Aluno realizando a medida da circunferência da lata. (b) Aluno

realizando a medição do diâmetro da lata.

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 = �ama�晦䁚 �hada�晦䁚�
�ama�晦䁚 �haaa�

, onde em muitos casos o

numerador é dado em centímetros e do denominador dado em outra unidade (metro,

quilômetro, ou outro qualquer). Nesta situação a conversão é importante.
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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

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:
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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.

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 se considera 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 dm3 = 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

http://www.youtube.com/watch?v=WSL7X_u7uMc


31

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

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.

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
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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.

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.

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.
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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

O QUE É NECESSÁRIO PARA QUE OCORRAM OS ENCONTROS 5 E 6?

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

saber: sala previamente arrumada (Figura 3), em dupla, para a exibição do desenho

animado "Donald fora de Proporção" (Figura 4) com o objetivo de argumentar alguns

aspectos de grandezas e proporções entre os personagens e os objetos envolvidos no
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desenho e, para esta mesma sala se faz necessário material previamente organizado pelo

professor (anexo - atividade 2) (Figura 5) e, posteriormente, trabalhar com material

recortado em cartolina.

Figura 4) Sala previamente arrumada com carteiras em 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 faz necessário 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 6)

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 7), e para

o preenchimento dos alunos é necessária 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 9).

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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Capítulo 5

Uma Análise da Experiência

A seguir, comentaremos a respeito dos encontros, fazendo uma análise a respeito

de cada um deles:

4.1 - O 1o encontro (Aulas 01 e 02) - Números Racionais

Para o primeiro encontro, a proposta era trabalhar os números racionais, da

forma como eles veem no dia a dia na maior parte, ou seja, lidando com preços de

mercadorias, fazendo compras e conferindo troco.

Foi entregue para cada aluno um folheto de supermercado (vide Figura 1) e ele

precisava responder a duas perguntas de situações-problemas, uma envolvendo

simplesmente o cálculo de algumas multiplicações entre números decimais e outra

envolvendo a soma dos resultados destas multiplicações. A maior parte da turma (80%

dos alunos) acertou a questão proposta. Já a segunda pergunta envolvia o cálculo de

uma subtração, cuja resolução dependia da resposta da primeira questão. Nesta questão

o índice de acertos foi de 60%, levando em conta que alguns alunos erraram a primeira

questão.

Nesta aula a recepção dos alunos foi muito boa porque viram nos folhetos de

supermercados uma situação que vivem diariamente e passaram a conversar entre eles

acerca dos preços e discussões foram surgindo o tempo todo, como: "_isto está caro",

"_isto está barato", "_tô com vontade de comer isto” ou "_tô com vontade de comer

aquilo." Apesar da conversa paralela entre as atividades, o objetivo de trabalhar o

conjunto dos números racionais no dia a dia foi atingido.



39

4.2- O 2o Encontro (Aulas 03 e 04) - O valor do 

Para esta aula, cujo objetivo era conhecer o valor do , como um valor irracional

e não como um valor racional. Para tanto foi levado para sala de aula algumas latas,

com o objetivo de encontrar o valor do , através da fórmula do comprimento da

circunferência dada por C = 2..r. O professor ilustra o procedimento mostrando, por

exemplo as ações em uma lata de ervilha, cujo comprimento é de 23,3 cm e cujo

diâmetro (2.r) é dado por 7,4 cm e o resultado é 3,148648.... Então faz a proposta para

que os alunos meçam o comprimento da lata que estão em mãos com uma linha e

depois, ao medir a linha numa régua, que registrem num papel o valor encontrado e, a

seguir, que façam a medida do diâmetro da lata e também registrem no mesmo papel o

valor encontrado. Logo a seguir, que façam a divisão entre o comprimento e o diâmetro.

Os resultados dos alunos giraram em torno dos 3,14 e 3,15. Alguns alunos chegaram a

encontrar valores maiores ou menores, mas ao verificarem suas medições perceberam

que anotaram algum valor maior ou menor.

4.3- O 3o Encontro (Aulas 05 e 06) - Conversão no sistema métrico decimal

Como há a necessidade, de acordo com SASSERON (2008), de um ensino

de Ciências capaz de fornecer aos alunos não somente noções e conceitos científicos,

mas que também seja importante que eles possam "fazer ciência" e que sejam

defrontados com problemas nos quais a investigação seja condição para resolvê-los, faz-

se necessário proporcionar oportunidades para que os alunos tenham entendimento

público da ciência. E, para este encontro, o objetivo da aula era compreender a ideia da

conversão do sistema métrico decimal e não fazer uma lista interminável de conversões.

Para que isto fosse possível foi entregue aos alunos uma folha contendo cinco questões

a respeito de algumas conversões de medidas. Estas questões foram corrigidas e

discutidas com os alunos, com o objetivo de compreender a aplicabilidade de algumas

unidades de medida. Discussões como "grandes distâncias é melhor usar o quilômetro"

e “tamanhos bem pequenos é melhor usar centímetro ou milímetro” fizeram parte desta

aula e a tornaram bem dinâmicas.

As questões propostas para esta atividade estão na atividade 3 do capítulo

anterior deste trabalho, mas vale a pena descrever algumas situações: os alunos não
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tiveram dúvidas em responder sua altura em metros, nem tampouco usar a vírgula.

Grande parte da turma, vinte e cinco alunos dos vinte e nove, responderam a questão

corretamente. Alguns poucos alunos tinham dúvidas, então fizeram uso da fita métrica

para fazer a sua medição. Na segunda pergunta, era cobrado que ele transformasse sua

altura de metro para centímetro, vinte e dois alunos responderam corretamente. Os que

erraram, esqueciam de retirar a vírgula. Exemplo: Um dos alunos, que tinha 1,45 m, ao

transformar a altura para centímetro escrevia "1,45 cm” e ainda houve aluno que

escrevesse 145, cm. Na terceira pergunta, houve uma discussão geral entre eles, pois os

que moravam perto da escola, naturalmente responderam que alguns metros, bastavam

para chegar à escola, mas os que moravam distante, respondiam que eram alguns

quilômetros. Nesta pergunta, todos acertaram. Na quarta pergunta, onde era questionado

qual era mais veloz, um animal que percorre 5m/s ou outro que percorre 400 cm/s,

como eles responderam a segunda pergunta, já transformando metro para centímetros,

nesta eles não tiveram dificuldades e todos acertaram também. Já na última pergunta, 19

alunos acertaram, pois, a pergunta era que se alguém percorresse um quilômetro por dia,

quantos metros esta pessoa percorreria ao final de uma semana, havia a necessidade da

interpretação de duas situações: ao final de uma semana, deveria ser multiplicado o

valor por sete e depois, fazer a transformação para o metro, ou, o contrário, fazer a

transformação para o metro e a seguir multiplicar por sete. 10 alunos erram, pois, ou

esqueciam de transformar para o metro, ou esqueciam de multiplicar por sete.

A aula, apesar de se concentrar na discussão de apenas cinco questões,

ficou bastante rica, pois muitos foram os questionamentos.

4.4 - O 4o Encontro (Aulas 07 e 08) - Perímetro e Área de Figuras Planas

Para este encontro os alunos vivenciaram a ideia de perímetro e de área através

de situações-problemas sugeridos pelo professor através de cinco perguntas, citadas no

capítulo anterior. Da primeira até a quarta questão pedia-se para que o aluno calculasse

a área de determinada região (Vide tabela 3). Aplicar a fórmula de acordo com a figura

pedida era essencial, porém na quinta questão exigia-se que o aluno, transformasse a

unidade de centímetro para metro, depois calculasse a área de um piso e somente

posteriormente dividisse a área maior pela menor. Esta era uma das maneiras de resolver
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esta situação problema e nesta questão é que eles sentiram mais dificuldade.

Praticamente a metade (15 alunos) teve dificuldade para resolver tal questão. Era

uma questão contextualizada em que se exigia que o aluno demonstrasse quantos pisos

pequenos (20 cm de lado) cabem numa região maior (de 30 m2, no caso a sala de aula).

Conversas a respeito do porquê os pisos são vendidos em metro quadrado e o

porquê de a areia ser vendido em metro cúbico também fizeram parte da discussão desta

aula, até mesmo porque perceberam a noção de volume de paralelepípedos, como é por

exemplo,o formato da carroceria de muitos caminhões.

4.5 - O 5o Encontro (Aulas 09 e 10) - Razão e Proporção

Nesta aula, os alunos foram direcionados à sala de vídeo para trabalhar o

conceito de razão e proporção. Num primeiro momento, o professor fez alguns acordos

com a turma (Figura 10), no sentido de que colaborassem com a disciplina pelos

trabalhos que seriam realizados: a exibição de um desenho animado contemplando o

tema de proporções: “Donald fora de proporção”. Os alunos prestaram bastante atenção

à solicitação do professor e atenderam ao pedido. (Figura 11)

Figura 10) Alunos prestando atenção ao pedido de colaboração feito pelo professor ao

trabalho que seria realizado com a turma.

Durante a exibição do desenho animado, os alunos ficaram bem atentos.
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Figura 11) Alunos assistindo ao desenho animado Donald fora de proporção.

Ao término da exibição do desenho animado, os alunos receberam uma folha

para ser respondida com questões acerca do filme (Figura 12). Nesta folha, presente no

anexo como atividade 1, continha questões cujo objetivo era trabalhar a ideia inicial de

proporções, através de tamanhos variados. As perguntas foram respondidas pelos alunos

com êxito e os resultados foram conferidos logo após o término da resolução das

questões feitas por eles.

Figura 12) - Alguns alunos respondendo as perguntas acerca do desenho animado.
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Numa outra etapa da aula, até mesmo para aproveitar a estrutura da sala e a

maneira como estavam sentados, em dupla, foi entregue a eles um kit contendo quatro

quadrados, de tamanhos diferenciados (3 cm, 5 cm, 10 cm e 12 cm), uma lista de

exercícios envolvendo a ideia de razões e proporções), uma régua, um lápis e uma

borracha. Todo o material estava em kits individuais, como exibido na Figura 5, que

foram fornecidos aos alunos. O professor entregou o kit para cada aluno e pediu que

iniciasse a resolução das questões. Foi preciso, num primeiro momento, que o professor

orientasse a respeito das medições, reforçando a ideia das aproximações necessárias,

como 3,1 cm ou 3,2 cm que o aluno considerasse o valor 3 cm. Os alunos responderam

adequadamente as questões envolvendo as medições, de perímetro e de área (Figura 13).

Figura 13) Num outro momento da aula, alunos fazendo medições e respondendo

questões acerca de medidas de lado, perímetro, área, razões e proporções.

Alguns questionamentos eram feitos a respeito das perguntas acerca de

proporções, como: "_ Professor, para responder quantos quadrados de lado 3 cm cabem

num quadrado de lado 10 cm, .... e se sobrar espaço, o que eu escrevo?..." "_ Pode ser

considerada uma proporção esta situação... Quando sobra espaço? _" Perguntas

como esta foram acontecendo ao longo da aula e eram esclarecidas muitas vezes por

outros colegas da classe e também pelo professor (Figura
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14).

Figura 14) Alunos esclarecendo dúvidas com o professor acerca das questões propostas

de medições.

Nos anexos, descrevemos o resultado dos alunos quanto às atividades 1e 2 , em

que A representa acerto e E representa erro da questão.

4.6- O 6oEncontro (Aulas 11 e 12) - Experimentação com Movimento Uniforme

Para esta aula, após vasculhar pelo colégio e pelos arredores um melhor lugar

para propor uma atividade que envolvessem alunos fazendo medições de tempo e

usando vários carrinhos movidos a pilha, pensou-se em um espaço aberto, como um

pátio, por exemplo, ou até mesmo uma quadra. Então, o professor da turma saiu para

verificar tal situação e esbarrou-se em algumas situações-problemas: o pátio da escola,

visto na Figura 15, não poderia ser usado, pois, com a aula de educação física

acontecendo com outra turma num pátio, não seria possível atender a outra turma com

qualquer atividade que fosse. Foi verificada então a possibilidade de fazer a atividade

na quadra fora da escola. (Figura 16). Esbarrou-se em outro problema: a escola não

conta com funcionários para ajudar na ida dos alunos até a quadra, que, não sendo da

escola, sendo pública, mas perto da unidade escolar, tem uma rua bem transitada de
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carros, e, como sair com 29 alunos da escola para esta quadra? Outro detalhe: a quadra

não é coberta e em dias de sol forte ou chuva o trabalho também seria prejudicado.

Figura 15) Área interna da escola, feita para educação física. Lugar não é propício para

a atividade proposta com os carrinhos.

Figura 16) Quadra do bairro Conforto. Não pertence à escola, não é coberta, portanto

também não atende à atividade proposta.
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Após estas verificações, pensou-se numa sala da escola que fosse a menos vazia

possível, então chegou-se à conclusão de que a sala onde se faz reuniões de pais, onde

só havia cadeiras, seria a melhor decisão, e lá foi feita a atividade.

Os alunos entraram sala adentro, no dia da atividade com os carrinhos e o

professor pediu mais uma vez a colaboração deles quanto à disciplina, porém neste dia

os alunos já estavam bem agitados e alguns resistiam ao que estava sendo proposto. O

professor, por bastante tempo da aula, cerca de 10 minutos, pedia a colaboração no

sentido de que ouvissem as regras para a aula e, por pouco, a atividade não deixou de

ser feita, tamanha era a indisciplina dos alunos: não paravam de falar, um aluno mexia

com o outro, queriam sair para beber água ou ir ao banheiro, enfim, foi uma situação

difícil de ser controlada, conforme verifica-se nas fotos abaixo, em que na figura 17,

muitos alunos conversam e fazem uso do celular e na figura 18 o professor pede mais

uma vez a colaboração da turma.

Figura 17) Alunos dispersos antes da atividade.
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Figura 18) Professor pedindo colaboração quanto à disciplina na turma.

Após o controle da situação, deu-se início à atividade. Os alunos fizeram as

medições na sala solicitadas pelo professor com o uso das fitas métricas. O objetivo era

colocar 5 tamanhos diferentes para que trabalhassem a ideia de espaços diferentes.

Foram estas as medidas solicitadas pelo professor: 250 cm, 300 cm, 350 cm, 400 cm e

450 cm.A turma foi dividida em seis grupos de cinco alunos. Cada grupo recebia uma

prancheta com atividade proposta. A atividade constava em fazer as medições de tempo

usando cronômetro de celular para cada distância fornecida pelo professor. Este tempo

era medido quatro vezes por aluno, com a intenção de tornar a medida mais próxima do

exato.

Com isto o grupo tinha que um aluno ajudar o outro e cada grupo também ajudar

ao outro, ora nas medições de tempo, ora nas anotações, além de fazerem cálculos de

média aritmética, para buscar um único tempo e por fim chegar à relação da velocidade

do carrinho em tal percurso, usando a relação V=d / t, onde V=velocidade,

d=distância e t=tempo. Os carrinhos mantêm uma velocidade constante, o que serve para

as discussões e práticas que conduzimos no sexto ano do Ensino Fundamental.
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Figura 19) Alunos fazendo marcações.

Figura 20) Alunos fazendo marcações no chão para auxiliar no experimento.

Para a realização da prática, sugerimos que os alunos usassem a fita métrica para

medir as distâncias indicadas e usassem um lápis para marcar no chão as distâncias.
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(Figura 19). Nesta etapa houve bastante colaboração e participação dos alunos. Em

seguida os alunos realizaram as medidas do intervalo de tempo necessário para o

carrinho percorrer determinada distância (Figura 20). Para as medidas de tempo os

alunos faziam uso dos cronômetros de seus próprios celulares.

Os alunos, após estas medições, passaram para a etapa de fazerem os cálculos

das médias dos tempos encontrados e a seguir, para o cálculo das velocidades destes

carrinhos. (Figuras 21 e 22).

Figura 21) Aluno fazendo cálculo da média.



50

Figura 22) Aluno esclarecendo dúvidas com o Professor.

Nas fotos anteriores, um grupo de alunos faz cálculos para encontrar a média dos

tempos dos carrinhos (Figura 21) e a seguir o cálculo da sua velocidade e na foto acima

o aluno esclarece dúvida dos cálculos com o professor (Figura 22).

Após o preenchimento total dos alunos nas pranchetas fornecidas para a atividade,

deu-se a aula como encerrada.

A tabela com os resultados desta atividade também se encontra nos anexos deste

trabalho.

Presenciamos também nesta aula que alguns alunos, especificamente os mais

jovens, eram mais rápidos e se dispunham a ajudar os mais lentos.

Notamos, segundo SASSERON (2008), que grande parte dos indicadores de

Alfabetização Científica foram utilizados: levantamento de hipótese; quando definiam o

que era, segundo eles, o termo velocidade, organização de informações; quando

tabulavam as medições de distância e tempo que o carrinho fazia, explicação; quando
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definiam os valores da velocidade e conclusão; quando, de fato, compreendiam a

apreendiam as razões e proporções, através do experimento com o uso dos carrinhos.

E, segundo MOREIRA (2006), houve o desafio de tirar o ensino de ciências da

memorização mecânica de fórmulas e passá-lo para o desenvolvimento de competências

científicas.

4.6- O 7oEncontro (Aulas 13 e 14) - Avaliação

Como Avaliação, escolhi usar uma questão do ENEM, que retrata o tema Escala,

os alunos ficaram entusiasmados pois perceberam que o conteúdo estudado estava

presente nas provas de concursos em nível de Ensino Médio e que eles, estando no

sétimo ano do Ensino Fundamental, conseguiriam resolver tal questão. Isto fez com que

a autoestima destes alunos aumentasse consideravelmente.

E discussão era preciso que ocorresse para que a questão fosse resolvida pela

turma, deixei que eles ficassem livres para resolver a questão, assim como fez Ferrari

Menegat, em seu artigo "Uma forma de ensinar razão e proporcionalidade", (Porto

Alegre, 2010), quando ela acompanha a resolução e promove a discussão de ideias.

O modo de resolver a questão partiu da discussão entre os alunos de que a

caneta, que, de tamanho real tinha o comprimento de 16,8 cm, na foto apresentava-se

com a medida de 1,4 cm. Alguns alunos tiveram a ideia rápida de dividir o número

maior pelo menor e encontraram como resposta o valor igual a 12, o que representava

que a caneta na realidade tinha um tamanho doze vezes maior que na fotografia, então

deduziram que o tamanho real do comprimento e da largura da pegada deveriam ser

multiplicados por 12, pois eram estas as informações que possuíam para concluir a

questão e logo fizeram os cálculos, encontrando assim a resposta correta da questão. Os

alunos ficaram muito satisfeitos com a atividade proposta em sala de aula.
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Conclusão

Neste trabalho implementamos uma atividade experimental com o intuito de

realizar o ensino de razão e proporção de forma significativa e ao mesmo tempo lúdica.

O público consistia de alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Para que fosse

possível trabalhar os conteúdos de razão e proporção nas aulas usando experimentos de

movimento uniforme, foi preciso que revisar conteúdos ora aprendidos em momentos

anteriores do período do estudo em questão e estas revisões também não se procederam

de maneira tradicional. Procurou-se, para cada conteúdo, propiciar uma forma de

abordagem que estimulava a participação dos mesmos, a fim de que os conteúdos

fossem apropriados de forma significativa. Tendo em conta a evolução dos alunos nas

aulas posteriores às atividades desenvolvidas no período do trabalho e a resposta deles

frente a questões envolvendo razão e proporção, e escalas, percebe-se que o trabalho

tenha sido um diferencial para estes alunos, frente à observação da aula em que

comentaram com muito entusiasmo acerca de questão do ENEM, envolvendo um tópico

proposto neste trabalho. Espera-se assim, que esta experiência possa ser igualmente útil

a outros professores que se interessarem pelo estudo de razões e proporções utilizando

experimentos em sala de aula.
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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 importantes 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.
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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.

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?

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 existe uma infinidade de números após o 3,14. O curioso é que muitos deles
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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 do  , encontrando da

seguinte maneira  = C/2r, mas, como fazer isto? Medindo o comprimento da

circunferência com uma linha e medindo o diâmetro (2r) 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.

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 = �ama�h䁚 �hada�h䁚�
�ama�h䁚 �haaa�

, 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.
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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

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?
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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.

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
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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

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.

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
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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.

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.

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.
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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

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

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

F

igura 4 - Sala previamente arrumada com carteiras em 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 de 5
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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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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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ANEXO II

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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ANEXO III

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

TRABALHANDO MEDIDAS, 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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ANEXO IV

RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DA ATIVIDADE 1

No do aluno
/ No da
Questão

1 2 3 4 5 6

1 A A A A A A
2 A A A A A A
3 A A A A A A
4 A A A E A A
5 A A A A A A
6 A A A E A A
7 A A A A A A
8 A A A A A A
9 A A A E A A
10 A A A A A A
11 A A A A A A
12 A A A E A A
13 A A A E A A
14 A A A A A A
15 A A A A A A
16 A A A A A A
17 A A A E A A
18 A A A A A A
19 A A A E A A
20 A A A A A A
21 A A A A A A
22 A A A A A A
23 A A A E A A
24 A A A A A A
25 A A A E A A
26 A A A E A A
27 A A A A A A
28 A A A A A A
29 A A A E A A
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ANEXO V

RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DA ATIVIDADE 2

No do aluno / No da Questão 1 2 3 4 5 6

1 A A A A A A

2 A A A A A A

3 A A A A A A

4 A A A A A E

5 A A A A A A

6 A A A A A A

7 A A A A A A

8 A A A A A E

9 A A A A A A

10 A A A A A A

11 A A A A A A

12 A A A A A E

13 A A A A A E

14 A A A A A A

15 A A A A A A

16 A A A A A A

17 A A A A A A

18 A A A A A A

19 A A A A A A

20 A A A A A E

21 A A A A A A

22 A A A A A E

23 A A A A A A

24 A A A A A E

25 A A A A A A

26 A A A A A A

27 A A A A A E
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28 A A A A A E

29 A A A A A A
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ANEXO VI

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 do Carrinho = hRd�â�tRa �aht䁚hhRha �aa䁚 tahhR�晦䁚
méhRa h䁚d �am�䁚d = =
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ANEXO VII

RESULTADO DA ATIVIDADE ENVOLVENDO CÁLCULO DA VELOCIDADE

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 S S S S

2 S S S S

3 S S S S

4 S S S S

5 S S S S

6 S S S S

7 S S S S

8 S S S S

9 S S S S

10 S S S S

11 S S S S

12 S S S S

13 S N N N

14 S S S S

15 S S S S

16 S S S S

17 S S S S

18 N N N N

19 S S S S

20 S S S S

21 S S S S
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22
S S S S

23
S S S S

24
S S S S

25

S S S S
26

S S S S
27

S S S S
28

S S S S
29

S S S S
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