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APRESENTAÇÃO 

 

As atividades que compõe este material, entendido como um produto educacional 

criado a partir da dissertação de Mestrado intitulada “O PIBID de Matemática como 

Espaço de Formação Inicial e Continuada na UFRN/Natal” foram desenvolvidas (usadas e 

não necessariamente criadas) no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PBID) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e dirigidas 

pelo subprojeto de Matemática-Natal. 

Essas atividades foram selecionadas dentre aquelas que os estudantes da 

graduação em matemática do campus central da UFRN, em Natal, encaminharam para a 

correção de seus supervisores e coordenadores, entre 2014 e 2015 para serem 

publicadas no site institucional do PIBID/UFRN. O objetivo deste material é o de 

instrumentalizar o professor de matemática da escola básica que pretende diversificar 

suas aulas e, também, de divulgar o PIBID e suas ações enquanto espaço formativo. 
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1 BINGO RELAÇÕES DE CONJUNTOS 

 

Introdução 

Nessa atividade será proposto ao aluno operações entre conjuntos. Para isso, 

adaptamos o jogo de bingo, cujos espaços nas cartelas de marcação são representados 

por operações que envolvem alguns conjuntos. Essas operações resultam no conjunto 

resposta, as quais serão sorteadas. Essa atividade pode servir como uma motivação ou 

um desafio para crianças que ainda não dominam com segurança os conceitos 

matemáticos nela envolvidos. 

 

Conteúdo 

Interseção, união e diferença entre conjuntos. 

 

Objetivo 

1. Interpretar e fazer uso dos conceitos entre conjuntos; 

2. Efetuar operações entre conjuntos. 

 

Público alvo 

Alunos da 1ª série do Ensino Médio. 

 

Na sala de aula 

1. Explicar o jogo; 

2. Distribuir entre os alunos uma cartela e quantidade suficiente de material para 

marcação (milho ou feijão); 

3.  Determinar o tempo para os alunos resolverem as operações de suas cartelas, já 

que a marcação será feita de acordo com as respostas sorteadas pelo professor; 

4. Auxiliar os alunos nas dúvidas que surgirem. 

 

Avaliação 

Apresentar para os alunos algumas situações problemas de algum livro didático e 

pedir para que resolvam.  Verificar operações semelhantes com as resolvidas no Jogo do 

Bingo. 

 

Orientações 
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É necessário que os alunos já tenham sido familiarizados com os conceitos das 

operações com conjuntos entre as especificidades de grupos que estão presentes no seu 

dia-a-dia. O professor pode estabelecer ligação com uma coleta de dados entre os 

alunos, por exemplo, perguntar aos alunos quantos deles praticam futebol, quantos deles 

praticam vôlei, quantos deles praticam os dois e quantos não praticam nenhum desses 

esportes. Em Seguida, explorar essas informações relacionando-as com operações entre 

conjuntos. O aluno poderá perceber que existe mais de uma forma de representar o 

mesmo resultado. Posteriormente, o professor deve fazer algumas atividades com os 

alunos e deixar outras para que os alunos façam e tirem as suas próprias conclusões, 

todavia, com o acompanhamento do professor. Caso existam dúvidas não dar respostas 

prontas aos alunos, formular outra pergunta para que o aluno possa responder e tirar sua 

dúvida. 

Cartelas do Bingo 
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CONJUNTOS 

A = {2, 3, 5, 8, 9} 

B = {2, 5, 7, 9} 

C = {∅} 

D = {x ∈ Z | -3 ≤ x ≤ 3} 

E = {y ∈ Z | 6 ≤ y ≤ 11} 

F = {3, 4, 7, 10, 11} 

G = {1, 5, 7, 11, 13} 

H = {-2, -1, 0, 2, 3, 5} 

RELAÇÕES ENTRE OS CONJUNTOS 

A interseção com B ={2, 5, 9} 

A menos B = { 3, 8} 

B menos A = {7} 

A união B/B união A ={2, 3, 5, 8, 9, 7} 

A interseção com C = ∅ 

A menos C = A 

C menos A = {∅} 

A união C/C união A = {2, 3, 5, 8, 9, ∅} 

A interseção com D= {2, 3} 

A menos D = {5, 8, 9 } 

D menos A = {-3, -2, -1, 0, 1} 

A união D/D união A = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 9} 

A interseção com E = {8, 9} 

A menos E = { 2, 3, 5} 

E menos A = {6, 7, 10, 11} 

A união E/E união A = {2, 3, 5, 8, 9, 6, 7, 10, 11} 

A interseção com F = {3} 

A menos F = {2, 5, 8, 9} 

E menos A = {6, 7, 10, 11} 

A união E/E união A = {2, 3, 5, 8, 9, 6, 7, 10, 11} 

A interseção com F  = {3} 

A menos F = {2, 5, 8, 9} 

F menos A = {4, 7, 10, 11} 

A união F/F união A = {2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,  10, 11} 

A interseção com G = {5} 

A menos G ={2, 3, 8, 9} 

G menos A ={1, 7, 11, 13} 

A união G/G união A = {1, 2, 3, 5,7, 8, 9, 11, 13} 

A interseção com H = {2, 3, 5} 

A menos H= {8, 9} 

H menos A = {-2, -1, 0} 

A união H/H união A = {-2, -1, 0, 2, 3, 5, 8, 9} 

B interseção com C = ∅ 

B menos C = B 

C menos B = C 

B união C/C união B = {2, 5, 7, 9, ∅} 

B interseção com D = {2} 

B menos D = {5, 7, 9} 

D menos B = {-3, -2, -1, 0, 1, 3} 

B união D/D união B = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 

9} 

B interseção com E = {7, 9} 

B menos E = {2, 5} 

E menos B = {6, 8, 10, 11} 

B união E/E união B={2, 5, 7, 9, 6, 8, 10, 11} 

B interseção com F = {7} 

B menos F = {2, 5, 9} 

F menos B = {3, 4, 10, 11} 

B união F/F união B = {2, 5, 7, 9, 3, 4, 10, 11} 

B interseção com G = {5, 7} 

B menos G = {2, 9} 

G menos B = {1, 11, 13} 

B união G/G união B = {1, 2, 5, 7, 9, 11, 13} 

B interseção com H = {2, 5} 

B menos H = {7, 9} 

H menos B = {-2, -1, 0, 3} 

B união H/H união B = {-2, -1, 0, 2, 3, 5, 7, 9} 

C interseção com D= ∅ 

C menos D = C 

D menos C = D 

C união D/D união C = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ∅} 

C interseção com E = ∅ 

C menos E = C 

E menos C = E 

C união E/E união C = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ∅} 

C interseção com F = ∅ 

C menos F = C 

F menos C = F 

C união F/F união C = {∅, 3, 4, 7, 10, 11} 

C interseção com G = ∅ 

C menos G = C 

G menos C = G 

C união G/G união C = {∅, 1, 5, 7, 11, 13} 

C interseção com H = ∅ 

C menos H = C 

H menos C = H 

C união H/H união C = {∅, -2, -1, 0, 2, 3, 5} 

D interseção com E = ∅ 

D menos E = D 

E menos D = E 

D união E/E união D = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 10, 11} 
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D interseção com F = {3} 

D menos F= {-3,-2, -1, 0, 1, 2} 

F menos D = {4, 7, 10, 11} 

D união F/F união D = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 } 

D interseção com G = {1} 

D menos G = {-3, -2, -1, 0, 2, 3} 

G menos D = {5, 7, 11, 13} 

D união G/G união D = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13} 

D interseção com H = {-2, -1, 0, 1, 2, 3} 

D menos H= {-3, 1} 

H menos D = {5} 

D união H/H união D = {-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5} 

E interseção com F = {7, 10, 11} 

E menos F = {6, 8, 9} 

F menos E = {3, 4} 

E união F/F união E = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4} 

E interseção com G = {7, 11} 

E menos G = {6, 8, 9, 10} 

G menos E = {1, 5, 7} 

E união G/G união E = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 5, 13} 

E interseção com H = ∅ 

E menos H = E 

H menos E = H 

E união H/H união E = {6, 7, 8, 9, 10, 11, -2, -1, 0, 2, 3, 

5} 

F interseção com G = {7} 

F menos G = {4, 7, 10, 11} 

G menos F = {1, 7, 11, 13} 

F união G/G união F = {3, 4, 7, 10, 11, 1, 5, 13} 

F interseção com H = {3} 

F menos H = {4, 7, 10, 11} 

H menos F = {-2, -1, 0, 2, 5} 

F união H/H união F = {3, 4, 7, 11, 13, -2, -1, 0, 2, 5} 

G interseção com H = {5} 

G menos H= {1, 7, 11, 13} 

H menos G = {-2, -1, 0, 2, 3} 

G união H/H união G = {1, 5, 7, 11, 13, -2, -1, 0, 2, 3}
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2 ESTUDANDO CONJUNTOS COM OS BLOCOS LÓGICOS 

 

Introdução 

Nessa atividade será proposto ao aluno os conceitos matemáticos que envolve o 

conteúdo de conjuntos. Com esse intuito fazemos uso de um material concreto 

denominado Blocos Lógicos. A partir desse material propõe-se o reconhecimento das 

peças que constitui o material estabelecendo conjuntos baseado nas suas 

especificidades. Esses conjuntos servirão para compreensão do conceito de conjunto, 

assim como, operações e propriedades. A atividade servirá para o aluno apreender o 

conteúdo de forma lúdica. 

 

Objetivo  

1. Conceituar conjuntos e 

2. Definir algumas operações e propriedades de conjuntos. 

 

Conteúdo 

Teoria dos conjuntos. 

 

Público alvo 

Alunos da 1ª série do Ensino Médio 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o material, Blocos Lógicos; 

2. Observar e determinar as características comuns das peças que compõe o material; 

3. Representar essas características como condição de pertinência no grupo; 

4. Relacionar estes grupos com o conceito de conjunto; 

5. Estabelecer relações entre conjuntos; 

6. Verificar relações de inclusão entre os conjuntos; 

7. Operar união, interseção e diferença entre os conjuntos constituídos e 

8. Seguir a sugestão de atividades. 

 

Avaliação 

Durante a aplicação da atividade o professor atuará como mediador e observador da 

interação e reflexão dos alunos. 
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Orientações 

ATIVIDADES COM BLOCOS LÓGICOS – NOÇÕES SOBRE CONJUNTOS 

1. Quais são os conjuntos com relação às formas geométricas? Qual a característica 

(propriedade) dos seus elementos? 

2. Quais são os conjuntos com relação às cores? Qual a característica (propriedade) dos 

seus elementos? 

3. Sabendo que todo quadrado é um retângulo, responda, o conjunto dos quadrados é um 

subconjunto do conjunto dos retângulos? 

4. Qual o conjunto universo dos conjuntos dos quadrados com relação às cores? 

5. Com relação à forma, qual a união do conjunto dos quadrados com o conjunto dos 

círculos? Quantos elementos esse conjunto possui? 

6. Com relação à forma, qual a interseção do conjunto dos quadrados com o conjunto dos 

retângulos? Quantos elementos esse conjunto possui? 

7. Com relação à forma, qual a interseção do conjunto dos quadrados com o conjunto dos 

retângulos? Quantos elementos esse conjunto possui? 

8. Com relação à forma, qual a interseção do conjunto dos retângulos com dos círculos? 

Quantos elementos esse conjunto possui? 

9. Com relação à cor, qual a interseção do conjunto dos círculos amarelos com o conjunto 

dos círculos azuis e o dos círculos vermelhos? Quantos elementos esse conjunto possui? 

10. Com relação à cor, sendo U o conjunto das figuras geométricas vermelhas e A o 

conjunto dos triângulos vermelhos. Qual o conjunto complementar de A em relação ao 

conjunto U? 
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3 CONSTRUINDO POLIEDROS ATRAVÉS DAS DOBRADURAS MODULARES 
 

Introdução 

Nessa atividade apresentamos a construção de poliedros tridimensional a partir das 

técnicas do Origami (dobradura) com a construção de 2 dobraduras encaixe entre peças 

que chamamos de módulos. O poliedro representará uma maneira efetiva para a 

visualização, exploração e entendimento dos seus elementos (vértices, faces, arestas), 

mas também de propriedades (área das faces, comprimento das arestas, volume do 

poliedro, paralelismos, perpendicularismo).  

 

Objetivo 

1. Definir poliedros; 

2. Identificar os elementos presentes no poliedro; 

3. Calcular área da planificação e volume do sólido geométrico. 

 

Conteúdo 

Estudo da pirâmide: vértice, aresta, face, área das faces e volume do sólido 

geométrico. 

 

Público alvo 

Anos finais do ensino fundamental e ensino médio. 

  

Na sala de aula 

1. Projetar a sequência de comandos para construção dos dois módulos principais; 

2. Conectar módulos de forma que obtenha os poliedros; 

3. Observar os elementos que constituem os poliedros; 

4. Calcular a área e o volume de poliedros. 

 

Avaliação 

Com a confecção do modelo tridimensional do poliedro o aluno deixa o papel de 

mero observador para assumir a postura de construtor ativo, então o processo de 

construção e interação deve ter caráter avaliativo pelo professor.   

 

Orientação 

Projeção pelo Data Show das Dobraduras 
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Módulo de Sonobê  

Para construí-lo, a partir de um quadrado de papel, uma sequência de 7 dobras 

possibilitará a obtenção de um novo quadrado menor com pontas triangulares e/ou 

bolsas. Esse módulo descrito permite a construção do hexaedro com faces triangulares, 

cubo, icosaedro estrelado e icoságono Estrelado. 

1. Dobre um quadrado ao meio e desfaça. 

 

2. Novamente divida cada região da figura em duas novas regiões como na figura abaixo. 

 

3. Gire o papel e faça uma dobra de forma a figura fique como na figura a seguir. 

 

4. Traga a ponta do triângulo (ponto I) até o ponto inferior do triângulo. 

 

5. Repita os passos 3 para o lado JG. 

 

6. Repita o passo 4 para o lado GH. 
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7. Para se fazer a maior parte dos poliedros (exceto o cubo), uma nova dobra precisa ser 

feita. Dobra-se a dobradura final ao meio, em forma de “montanha” ou de “vale” (ver 

figura abaixo).  

 

Dobra em montanha (à esquerda); Dobra em vale (à direita). 

 

Módulo da Pirâmide  

Para obter o módulo da pirâmide, a partir de um quadrado de papel de lado L, 

serão realizadas 6 dobras que permitirão a obtenção de um módulo com a forma de um 

triângulo com dois lados iguais, com uma ponta triangular para o encaixe. As medidas dos 

seus lados serão mostradas mais na frente. Este triângulo dobrado será a face lateral de 

uma pirâmide cujo polígono da base dependerá do número de encaixes que forem 

encaixados. Esta base poderá ser vazada ou não. Com este módulo pode-se construir 

pirâmides de base triangular, quadrada, pentagonal, hexagonal e heptagonal. 

1. Dobre o quadrado ABCD ao meio. 

 

2. Dobre ângulo C ao meio e desfaça. 

 

3. Dobre levando o vértice C até E. 

 

4. Dobre por trás levando o vértice A até G. 
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5. Faça as dobras CG e AE encaixando os vértices B e D nas respectivas bolsas. 

 

6. Faça a dobra EF. 

 

7. A figura obtida tem a forma de um triângulo isósceles com uma ponta triangular 

(macho) e uma bolsa (fêmea). 
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4 MONTANDO E PROCURANDO AS FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

Introdução 

Esta atividade propõe o uso de filmes para o ensino de matemática. Pode ser 

usada uma passagem do filme para explicitar o conteúdo destacado. No caso desta 

atividade, usa-se o curta-metragem “Donald no País da Matemágica”, o desenho mostra 

algumas cenas que contribuem para explorar a relação das teorias matemáticas relativo à 

música, a arquitetura, arte, objetos e práticas no cotidiano. Com intuito de mostrar que a 

explorar e entender as figuras planas que estão presentes no nosso dia a dia.  

 

Objetivo 

1. Excitar a percepção de figuras geométricas planas nos objetos que nos cerca; 

2. Identificar e conceituar figuras planas; 

 

Conteúdo 

Figuras geométricas planas. 

 

Público alvo 

Alunos do 6º ano do ensino fundamental. 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o intuito da atividade; 

2. Expor o vídeo para turma; 

3. Relacionar passagens do vídeo com o conteúdo abordado; 

4. Interagir com os alunos. 

 

Avaliação 

Apoiar-se na atividade em grupo, percebendo a interação entre os alunos nos 

grupos.   

  

Orientações 

ATIVIDADES 
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Construir quebra-cabeças das formas geométricas que eles viram no filme, dividir a 

turma em grupos de quatro e distribuir para cada grupo. Cada grupo deve montar sua 

figura e anexar a um cartaz. Além disso, deve confeccionar outras figuras geométricas de 

emborrachado e expor para os alunos procurarem em revistas onde essas formas estão 

presentes e anexaram também ao cartaz, colocando o nome em cada um deles. 
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5 CONSTRUÇÃO DO TEODOLITO 
 

Introdução 

Essa atividade tem a finalidade de construir uma ferramenta que auxilie na 

aprendizagem dos alunos. O objeto proposto para construção nesta atividade é o 

Teodolito. Com esse instrumento podemos mensurar ângulos verticais e horizontais, 

assim como auxilia na mensuração de comprimentos. Este instrumento está inteiramente 

vinculado a Matemática e seu uso abrange uma diversidade de áreas como navegação, 

 construção civil, agricultura e meteorologia.  

 

Objetivo 

1. Construir uma ferramenta artesanal, mas de uso profissional; 

2. Utilizar a ferramenta como recurso para a aprendizagem da Matemática. 

 

Conteúdo 

Relações trigonométricas.  

 

Público alvo 

Alunos da 2ª série do Ensino Médio 

 

Na sala de aula 

1. Apontar o uso deste instrumento no cotidiano de profissionais; 

2. Direcionar os alunos para construção do instrumento; 

3. Explicar o manejo do material; 

4. Relacionar o uso desse instrumento com relações trigonométricas. 

 

Avaliação 

Justificar mediante aos cálculos matemáticos a altura dos objetos. 

 

Orientações  

Utilizar o instrumento alternativo ao redor da escola para estimar alturas de objetos . 

O software Tabúlae Colaborativo para projetar alguns passos da construção e um slide 

explicativo sobre o funcionamento do teodolito alternativo. Uma programação utilizando o 

software Maple também foi produzida para ajudar nas medições. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Navega%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
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6 CONHECENDO E EXPLORANDO ALGUNS MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

MATEMÁTICOS 

 

Introdução 

Esta é uma atividade de exposição de materiais pedagógicos na Matemática 

abordando um pouco da história e uso na matemática. Propícia aos alunos o contato com 

o material exposto, manuseando-o e explorando as peças com a finalidade de ampliar sua 

“visão” sobre o conhecimento matemático. A exposição foi realizada no pátio da escola, 

no momento do intervalo, os alunos se envolveram bastante, eles ouviam as explicações 

sobre as peças e em seguida exploravam e iam descobrindo como usar. 

 

Objetivo 

1. Manipular e relacionar materiais manipuláveis com conteúdos matemáticos. 

 

Conteúdo 

Lógica dedutiva e recreativa. 

 

Público alvo 

Aberto a toda escola. 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar os materiais e suas regras; 

2. Disponibilizar para o manuseio dos alunos. 

 

Avaliação 

Não tem caráter avaliativo na disciplina. 

 

Orientações 

Levar para um espaço recreativo materiais que os alunos tenham oportunidade de 

manipular, mas sob observação do responsável pela amostra de materiais. Alguns dos 

materiais são: Torre de Hanói, Tangran, Serpente de Hamilton, Cadiados Cigano, Xadrez, 

Dama, Jogo da Velha 3D, entre outros.  
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7 ESTIMATIVA DO DESPERDÍCIO DE ÁGUA NA ESCOLA E EXPLORAÇÃO DA 

CONTA DE ÁGUA VIA ATIVIDADE EXPERIMENTAL/PRÁTICA 

 

Introdução 

Esta atividade preocupa-se com o desperdício da água, alerta os alunos para esse 

fato e direciona-os para exploração dos focos de desperdício em sua residência e na 

escola. Desse modo, a coleta dessas informações permite relacionar com vários 

conteúdos matemáticos. 

 

Objetivo 

1. Conscientizar sobre o desperdício de água; 

2. Verificar o desperdício e fazer estimativas utilizando conteúdos Matemáticos 

 

Conteúdo 

Proporcionalidade; Noções de estatística; Porcentagem e Unidade de medida. 

 

Público alvo 

Alunos da 3ª série do Ensino Médio 

 

Na sala de aula 

1. Destacar a importância do uso racional, consequências do desperdício e como 

reverter essa situação; 

2. Explicar como se dá a leitura do hidrômetro e cálculo da conta de água; 

3. Discutir e usar representações e cálculos relativo as informações coletadas. 

 

Avaliação 

Aplicar a atividade nas próprias residências 

 

Orientações 

PERCURSO DA ATIVIDADE 

1. Dividir a sala em pequenos grupos de, no máximo, quatro alunos. 

2. A atividade consistiu em localizar todos os locais da escola que apresentavam 

vazamento de água potável ou locais que poderiam oferecer água para reuso, e 

estimar a quantidade de água desperdiçada. 
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3. Os alunos receberam uma planilha (segue anexa) onde deveriam especificar o local 

do vazamento e a quantidade de água desperdiçada. 

4. Os materiais utilizados foram: copos descartáveis de 50 e 200ml, cronômetro (o do 

próprio celular), lápis grafite e borracha. 

5. De acordo com o tamanho do vazamento, os alunos fizeram a escolha de qual copo 

utilizar, verificando o tempo gasto para que o recipiente estivesse completamente 

cheio. Deste modo, através de uma regra de três simples eles deveriam estimar o 

desperdício. 

6. Durante a atividade foi solicitado aos alunos que realizassem a conversão das 

unidades de medidas conforme solicitado na planilha. 

7. Na planilha, os alunos deveriam indicar o desperdício a cada: hora, dia, mês e ano. 

A ideia era que os alunos compreendessem que, com o passar do tempo, o 

desperdício causa um grande prejuízo à humanidade com dados/números 

estatísticos alarmantes e preocupantes. 

Planilha para preenchimento dos resultados.
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8 OFICINA APRENDENDO A MONTAR O CUBO MÁGICO 

 

Introdução 

É proposto ao aluno manipular um material de caráter desafiador, o Cubo Mágico. 

Fizemos uso de um material Intitulado Análise Combinatória e Probabilidade com o Cubo 

Mágico, cujo material mostra todos os passos de como manipular e montar o Cubo 

Mágico. Esta atividade tem o intuito de explorar o material com vistas no conteúdo 

matemático. 

 

Objetivo 

1. Manipular e explorar o material Cubo Mágico; 

2. Perceber nos movimentos do cubo relações com o conteúdo matemático; 

3. Montar o Cubo Mágico 

 

Conteúdo 

Análise combinatória e probabilidade.  

 

Público alvo 

Alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o material; 

2. Projetar em slides imagens da manipulação; 

3.  Explicar os comandos básicos de como montar o cubo mágico; 

4. Relacionar com conteúdos de Análise Combinatória e Probabilidade. 

 

Avaliação 

 O processo formativo e a resolução das atividades têm caráter avaliativo. 

 

Orientações 

Conhecendo o cubo 

O cubo mágico possui 6 faces, 54 quadrados e 26 cubinhos. 
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Antes de realizar qualquer atividade, é necessário conhecer algumas das suas 

características. O cubo mágico possui três tipos de peças: 

A) Peças de Centro – Possuem um quadrado cada uma e uma única cor. Estas peças 

foram construídas para ficarem fixas na face, uma vez que representam o centro da 

rotação que cada face pode sofrer. Consequentemente, não saem do lugar. 

 

 

 

 

 

 

B) Peças de Meio – Possuem dois quadrados cada uma e automaticamente duas cores. 

Estas peças podem mudar de face. Quando fazemos uma rotação, estas 2 cores 

sempre estarão unidas, uma vez que formam uma única peça. 

 

 

 

 

 

 

C) Peças de Canto – Possuem três quadrados cada uma e consequentemente três cores. 

Estas peças também podem mudar de face. Quando fazemos uma rotação, estas 3 

cores sempre estarão unidas, uma vez que formam uma única peça. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 
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ATIVIDADE 1 

 

1. Responda as questões de acordo com as características do cubo. 

a) Quantas peças de centro existem? 

b) E de canto? 

c) E de meio? 

d) É possível uma peça de canto ficar no lugar de uma peça de meio? 

e) Quantas peças ficam em posição fixa, mesmo após a realização de movimentos 

quaisquer? 

f) Na configuração de um cubo, normalmente a cor branca fica na posição oposta da cor 

amarela. Fazendo movimentos no cubo mágico, é possível que o centro branco se 

torne adjacente à cor amarela? Por quê? 

 

Movimentos Básicos 

Ensinaremos as notações dos movimentos. Elas são fundamentais nas atividades. 

Funcionará como a nossa ferramenta de comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Configuração do cubo 

Cada face pode ser girada com um quarto de volta (90°) ou meia volta (180°), tanto 

no sentido horário ou anti-horário. Os movimentos de cada face são indicados por letras 

que representam a inicial da face. 

 F – FRENTE 

 T – TRÁS 

 D – DIREITA 

 E – ESQUERDA 

 C – CIMA 

 B – BAIXO 

 

 

 

Cubo Planificado Configuração inicial do cubo 

Figura 6 



 

25 
 

Quando executarmos as operações daqui em diante, adotaremos todas as figuras 

com o mesmo padrão. Veja a figura 6, a frente terá o centro azul; o topo ou cima, o centro 

amarelo; a direita, o vermelho; a esquerda, o centro laranja;a face de trás, o verde e a 

face de baixo, o centro branco. 

 

1. Rotações de 90° no sentido horário 

Giramos a camada no sentido onde os ponteiros do relógio giram. A representação da 

rotação de 90° no sentido horário será dada por: F (face frontal), T (face de trás), D (face 

direita), E (face esquerda), C (face de cima), B (face de baixo). 

F T D E C B 

      

 

 

2. Rotações de 90° no sentido anti-horário 

Giramos a camada no sentido contrário à rotação dos ponteiros do relógio. A sua 

representação será dada por: F-1 (face frontal), T-1 (face de trás), D-1 (face direita), E-1 

(face esquerda), C-1 (face de cima), B-1 (face de baixo). 

                          

      

 

 

3. Rotações de 180° (movimento duplo) 

Cada face pode ser girada com meia volta (180 °, dois giros de 90°), tanto no 

sentido horário ou anti-horário. Os movimentos de cada face são indicados pela letra 

inicial:                  

 

 

Figura 7 – Movimentos de 90° no sentindo horário 

Figura 8 – Movimentos de 90° no sentido anti-horário 
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ATIVIDADE 2 

1 – Os giros feitos nas faces do cubo:         , são considerados apenas um 

movimento.    (3 giros de 90° no sentido horário)também é considerado apenas um 

movimento, pois        (Verifique no seu cubo). Com o seu cubo resolvido, responda 

verdadeiro ou falso sobre os movimentos seguintes: 

a)    é o mesmo que   
?          (     ) 

 

b)   seguido por  é igual a   seguido por  (Ou seja,      ) ? (     ) 

 

c)   seguido por   é igual a   seguido por  (Ou seja,      ) ?  (     ) 

 

Sugestão: ao executar as operações, é importante que o cubo esteja na mesma 

referência. Execute as operações com a face frontal azul e face superior amarela. 

 

2. Sabemos que as sequências de movimentos    e    são comutativas, ou seja, a 

ordem de execução destes 2 movimentos não altera o resultado final. 

a) Encontre, pelo menos, mais duas sequências de movimentos comutativas. 

b) Quaisquer que sejam dois movimentos escolhidos, a ordem de execução provocará 

mudança na configuração final do cubo? 

 

3. Uma sequência de movimentos é chamada de operação. Por exemplo,     é uma 

operação e quando repetimos várias vezes essa operação, o cubo volta ao estado inicial. 

Faça no seu cubo a operação      várias vezes até que ele volte ao início. Quantas 

vezes você deverá executar essa operação para que o cubo retorne ao início? 

 

Figura 9 – Movimentos duplos 
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4. Posicione a face da frente com a cor azul e a face de cima, a cor amarela. Execute a 

operação       . 

a) Quais foram às peças que trocaram de posição? 

b) Quantos movimentos foram feitos? 

 

5. Chamamos de operação inversa a uma dada operação a um conjunto de movimentos 

que retorna o cubo ao estado inicial após a realização da citada operação. Observe essa 

operação:                 . Verifique se as sequências de movimentos que estão 

nas cores azul e vermelha são ou não operações inversas? E se trocarmos a ordem de 

realização das duas, o que acontece? 

 

6. Observe as figuras abaixo: 

 

    

            

   

⋯ 

            

    

Existe uma forte analogia entre os 4 movimentos finais que uma face do cubo 

possui e os possíveis restos de uma divisão por 4. Quando dividimos um número por 4, 

temos quatro restos possíveis: 0, 1, 2 ou 3. Com base nessa relação, responda, qual será 

a configuração do cubo mágico após 121 giros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) A)  B)  C)  D)  
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Montagem do cubo 

Solucionando o cubo: Método de camadas. 

Para resolver o cubo, vamos usar um método, denominado por método de 

camadas. Este método é dividido por sete etapas. Para montar a 1ª camada, utilizaremos 

2etapas. Para a 2ª camada, mais uma etapa. Finalmente para a 3ª camada, serão 

necessários mais 4 etapas. 

 

   

1ª camada montada. 
Face branca montada em 

baixo. 
2 ETAPAS 

1ª e 2ª camadas 
montadas. 

Essa 2ª camada tem 
quatro meios. 

1 ETAPA 

1ª 2ª e 3ª camadas 
montadas. 

A 3° camada é a mais difícil 
e demorada. 
4 ETAPAS 

 Figura 10 – Método de camadas 

 

 

1ª etapa: 1ª camada (fazer a cruz na cor oposta) 

Para ajudar na montagem dos meios da primeira camada, primeiramente vamos 

fazer uma cruz no centro da cor oposta. Como assim? Por exemplo, se quisermos montar 

uma cruz branca, então faremo-la no centro amarelo, pois a cor branca é oposta à cor 

amarela. Se quisermos montar a cruz azul, então faremo-la no centro verde, pois a cor 

azul é oposta à verde. Idem para as cores laranja e vermelho. 

Mas por que fazer esse procedimento? A vantagem desse passo é que você não 

precisa se preocupar com as cores adjacentes. Após formar a cruz branca, deve-se 

alinhar a cor adjacente ao seu respectivo centro (ver figura 12), como foi feito com a peça 

do meio de cor azul. Em seguida, levar essa peça para o centro branco. Fazer o mesmo 

com as demais cores adjacentes da cruz branca. 

 

 
 

 

 

Figura 11  

 

Figura 12  
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Figura 13 – Peça de meio no lugar 

correto 

 

 

2ª etapa: 1ª camada (resolver as peças de canto) 

Depois de resolver a cruz branca da primeira camada, posicionamos corretamente 

os quatro cantos. Uma peça de canto tem três orientações possíveis. Assim, existem três 

casos diferentes. 

   

Figura 15 - 1ºCASO 

      

Figura 16 - 2ºCASO 

         

Figura 17 - 3ºCASO 

          e recai no 1º 
caso 

 Você pode se deparar com casos em que peças de canto podem estar no lugar 

incorreto, ou uma peça no lugar correto, porém desorientada. Veja os exemplos: 

LUGAR ERRADO LUGAR ERRADO PEÇA 
DESORIENTADA 

PEÇA 
DESORIENTADA 

Figura 18 – peças de canto posicionadas incorretamente 

Nos dois casos, precisamos retirar a peça incorreta dessa posição. Para tanto, 

devemos aplicar      . 

 

3ª etapa: 2ª camada (resolvendo as peças de meio). 

Resolvida a 1ª camada, a próxima etapa é colocar os meios da 2ª camada.  Deixa 

a face branca voltada para baixo (1ª camada). Logo, o topo terá a cor amarela.  

 

Figura 14 – Meios brancos no centro 

branco. Está é metade da 1ª etapa 
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1ª camada 
resolvida: visão 
de cima 

1ª camada 
resolvida: visão de 
baixo 

Para resolver a 2ª camada, 
posicionamos a face branca em baixo, 
deixando o centro amarelo em cima. 

Figura 19 – posição de partida para a realização da 2ª camada 

Encontre as peças de meio na 3º camada que não tenha cor amarela, pois as peças 

amarelas formarão a 3ª camada. Estas peças devem ser colocadas na 2ª camada 

seguindo as operações abaixo. 

                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Retirar a peça invertida, 

utilizar um dos casos anteriores 

Figura 20 - 1º CASO Figura 21 - 2º CASO Figura 22 - 3º CASO 

Para retirar as peças da 2ª camada que estão mal posicionadas na própria 2ª 

camada, devemos aplicar qualquer uma das duas operações acima citadas, como mostra 

a figura 23. É possível que você encontre todas as peças da segunda camada mal 

posicionadas. A solução é colocar qualquer peça de meio que se encontra na face do 

topo (amarela) e colocar em uma das posições da segunda camada, a peça estará na 

face do topo. Em seguida, use o procedimento com as operações apresentadas.  

    

  Figura 23 - Peças da 2ª camada no lugar errado 

4ª etapa: 3ª camada (fazer a cruz no topo) 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Cruz no topo – Meta a ser alcançada 
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 O próximo passo da solução do cubo é formar uma cruz no topo (peças de meio 

amarelo). Com isso, não nos preocuparemos com as peças de cantos nessa etapa. Ao 

todo são quatro casos, mas utilizaremos apenas uma operação para todos: 

            . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª etapa: 3ª camada (orientar os cantos) 

Para orientar os cantos da 3ª camada, devemos aplicar uma operação denominada: 

                 . Veja a figura 27 para identificar o nº de vezes que você aplicará 

a operação.Siga a referência (seta verde!). 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Cor amarela pronta - Meta a ser alcançada na 5ª etapa 

 

 

 

1º CASO 2º CASO 3º CASO 4º CASO 

    

              
Leva ao 1º caso 

             
Leva ao 2º caso 

Cruz pronta 
Pular próxima 

etapa! 

Figura 25 – Casos possíveis para alcançar a cruz 
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Figura 27 – Casos possíveis da etapa 5. 

6ª etapa: 3ª camada (permutar os cantos) 

Para permutar os cantos da 3ª camada, devemos aplicar uma mesma operação uma 

ou duas vezes. Veja os casos: 

 
Figura 28 – Dois cantos permutados 

 

 
Figura 29 – Cantos permutados posicionado 

na face de trás 
Encontre dois cantos de mesma cor 
numa certa face. Caso não encontre 
aplique a operação ao lado para 
recair nesse caso. 

Posicione essas peças na face de 
trás e aplique a operação: 

                    
 

UM CANTO ORIENTADO 

 

DOIS CANTOS 

ORIENTADOS 

Recai no 1.B 

NENHUM CANTO 

ORIENTADO  

Recai no 1.A 

CASO 1.A CASO 2.A CASO 3.A 

      

Probabilidade = 
 

  
 Probabilidade = 

 

  
 Probabilidade = 

 

  
 

CASO 1.B  CASO 2.B  CASO 3.B 

      

Probabilidade = 
 

  
 Probabilidade = 

 

  
 Probabilidade = 

 

  
 

Recai no 1.A CASO 2.C RESOLVIDO! 

 

 
 

 

 

Probabilidade = 
 

  
 Probabilidade = 

 

  
 

 



 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

7ª etapa: 3ª camada (permutar os meios) 

Para permutar os meios da 3ª camada, devemos aplicar uma mesma operação uma 

ou duas vezes ou duas operações inversas. Suponha o caso que possua um meio da 3ª 

camada na posição correta: 

 

 

 

 

 

Figura 30: Meio verde permutado corretamente 

Encontre o meio correto e deixe-o na face de trás. Caso não encontre nenhum 

meio permutado, aplique a operação abaixo em qualquer posição e ela recairá numa 

posição com um meio correto. 

  

Figura 31: Caso horário 
                 

Figura 32: Caso anti-horário 
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Figura 33: você conseguiu! 



 

35 
 

9 TRABALHANDO O TEOREMA DE TALES  

 

Introdução 

Esta atividade propõe uma atividade externa à sala de aula, em que aplica o 

conhecimento do Teorema de Tales. Os alunos são instigados a explorar uma área 

descoberta, seja no âmbito da sala escolar ou não, para que os alunos possam fazer uso 

da própria sombra e relacionar com as sombras de objetos ou monumentos.  

 

Objetivo 

1. Definir o Teorema de Tales; 

2. Explorar este conteúdo de forma prática; 

 

Conteúdo 

Teorema de Tales; Propriedades de proporcionalidade. 

 

Público alvo 

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o Teorema de Tales; 

2. Exemplificar com resoluções de exercícios do livro didático; 

3. Propor à atividade de aplicar o conhecimento abordado em âmbito exterior a sala 

de aula; 

4. Formar grupos de 5 alunos e explorar este conteúdo relacionando-o com os objetos 

e monumentos que os cercam. 

 

Avaliação 

Em sala de aula, trocar as anotações entre os grupos para correção e debate 

guiado pelo professor.  

 

Orientação 

Aplicação do Teorema de Tales, tendo como objetivo principal calcular as alturas de 

prédios ou objetos no terreno da escola usando a sua própria sombra. 
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10 QUADRADOS MÁGICOS 

 

Introdução 

Nessa atividade utilizamos o Quadrado Mágico com intuito de introduzir conteúdos 

matemáticos. Por despertar a curiosidade de resolução mediante seu caráter desafiador, 

usamos esta atividade com intuito de dinamizar o ensino da matemática, no caso desta 

atividade abordará o conteúdo de Matrizes e Determinantes. 

 

Objetivo 

1. Perceber a existência de diversos tipos de quadrados mágicos; 

2. Associar a estrutura e a resolução do quadrado mágico com conceitos matemáticos; 

 

Conteúdo 

Matrizes e determinantes 

 

Público alvo 

Alunos da 2ª série do Ensino Médio. 

 

Avaliação 

A atividade tem o caráter avaliativo, diante o estudo e a aplicação da atividade.  

 

Na sala de aula 

1. Explicar o que é quadrado mágico, assim como; as regras; 

2. Abordar a história e explicamos as regras para se completar quadrados; 

3. Relacionar com o conteúdo de matrizes; 

4. Aplicar a atividade. 

 

Orientações 

A atividade baseado no artigo adaptado de uma monografia apresentada à Universidade 

Estadual Vale do Acaraú no Ceará do professor Daniel Caetano de Figueiredo sobre Quadrados 

Mágicos. 
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ATIVIDADES 

 

Como base no artigo Quadrados Mágicos de Daniel Caetano Figueiredo (1999), e 

na nossa explanação, tentem completar os quadrados mágicos 3x3, 5x5 e 7x7 que 

seguem: 
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11 O ENSINO DE POLIEDROS POR MEIO DOS MATERIAIS MANIPULÁVEIS E O 
SOFTWARE POLY 
 

Introdução 

O presente trabalho apresenta uma atividade relacionada a construção de figuras 

geométricas, os poliedros, com auxílio de materiais manipuláveis como: palitos e massa 

de modelar, e o uso de um software de matemática, o POLY, bastante usado na área da 

geometria. 

 

Objetivos 

1. Conceituar poliedros; 

2. Identificar os poliedros platônicos; 

3. Identificar sua planificação; 

4. Compreender o Teorema de Euler. 

 

Conteúdo 

Elementos do Poliedro; Poliedros platônicos e Teorema de Euler. 

 

Público alvo 

Alunos da 2ª série do Ensino Médio  

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o software Poly; 

2. Apresentar alguns poliedros pelo softwera; 

3. Explorar os elementos que os constitui: vértice, aresta e face. 

4. Associar o que foi visto com o Teorema de Euler e provocar conclusões; 

5. Apresentar os poliedros platônicos. 

 

Avaliação 

Reconstruir os poliedros platônicos com massa de modelar e palitos. 
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12 CORRIDA MODULAR 
 

Introdução 

Esta atividade consiste na produção de um material concreto, um jogo de tabuleiro, 

desta forma, trabalhar os conteúdos matemáticos a partir de situações lúdicas. Com este 

material os alunos se envolveram com as regras que permitirá interação entre os alunos, 

professor e o próprio conteúdo matemático abordado. Este jogo de tabuleiro é conhecido 

pela disputa entre os participantes e sorte ao lançar o dado para ocupar espaços 

favoráveis.  

 

Público alvo 

Alunos da 1ª série do Ensino Médio. 

 

Objetivos 

1. Distinguir os diferentes momentos em que aparece o uso do módulo; 

2. Calcular o valor módulo em diferentes situações; 

 

Conteúdo 

Módulo (valor absoluto); Equação Modular e Função Modular. 

 

Na sala de aula 

1. Trabalhar o conteúdo referente ao conteúdo de Modulo; 

2. Apresentar o tipo de jogo; 

3. Dividir a turma em grupos; 

4. Elaborar o jogo adequando-o ao conteúdo abordado; 

5. Trocar e aplicar as produções entre os grupos. 

 

Avaliação  

A interação do aluno na produção jogo e participação ao colocar em prática terá o 

caráter avaliativo. 

 

Orientações 

Este jogo contém um caminho que deve ser percorrido através do lançamento de 

um dado. O valor da face do dado é substituído na função escrita na casa, se o resultado 
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for positivo então o jogador avança, porém se o resultado for negativo o jogador retorna o 

que já foi percorrido.  

Exemplo: 
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13 APRENDENDO MATEMÁTICA POR MEIO DA PRODUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE 

MATERIAIS PEDAGÓGICOS  

 

Introdução 

Esta atividade usa jogos e materiais manipuláveis. Numa perspectiva que se 

apresente atrativa e favoreça a criatividade em meio às estratégias de resolução e busca 

de soluções. Esta atividade permitir destacar conhecimentos matemáticos já trabalhados 

em sala de aula. 

 

Conteúdo 

 Raciocínio lógico; Figuras geométricas planas; Semelhança, congruência e 

proporcionalidades, perímetro e área de figuras planas; Potenciação; Poliedros e seus 

elementos; Sólidos platônicos; Teorema de Euler.  

 

Objetivo 

1. Manipular e refletir sobre as construções e soluções dos materiais; 

2. Explorar as potencialidades de alguns jogos e materiais manipuláveis frente aos 

conteúdos matemáticos. 

 

Público alvo 

Alunos do Ensino Fundamental II e Médio.  

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o propósito da aula; 

2. Explorar com breve contexto histórico do Tangran; 

3. Construir o Tangram a partir de dobraduras; 

4. Trabalhar semelhança, congruência e proporcionalidades de figuras; 

5. Explorar as relações de área e perímetro entre as figuras formadas pelo Tangram. 

6. Introduzir o conceito de poliedros, com ênfase nos sólidos platônicos; 

7. Construir os sólidos platônicos a partir de palitos e massa de modelar; 

8. Trabalhar o conceito de face, vértice e aresta; 

9. Apresentar o material manipulável, Torre de Hanói, e suas regras; 

10. Associar as movimentações dos discos na Torre de Hanói com potenciação. 

 

Orientações 
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 Tangram: é um quebra-cabeça chinês, de origem milenar. Ele possui 7 peças, são 

elas: 5 triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo;  

 Torre de Hanói: é um quebra-cabeça composto por uma base e três pinos. Em um 

dos pinos tem discos empilhados com diferentes dimensões em sequência do 

menor para o maior; 

 Poliedros: Chamamos de poliedro o sólido limitado por quatro ou mais polígonos 

planos, pertencentes a planos diferentes e que têm dois a dois somente uma aresta 

em comum.  
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14 DOMINÓ DE MÚLTIPLOS E DIVISORES COMO AUXILIO DA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO MATEMÁTICO  

 

Introdução 

Esta atividade tem o propósito de dinamizar a aula de Matemática diante uma 

adaptação de um jogo popularmente conhecido, o dominó. Com este jogo podemos fazer 

abordagens de conteúdos matemáticos, neste caso, adapta-se as peças do dominó para  

trabalhar com o MMC e MDC de um número natural. 

 

Objetivo 

1. Definir múltiplos e divisores de um número natural; 

2. Calcular múltiplos e divisores de um número natural. 

 

Conteúdo 

Múltiplos e divisores 

 

Público alvo 

Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

 

Na sala de aula 

1. Apresentar o jogo e suas regras; 

2. Dividir a sala em grupos de quatro pessoas, onde cada participante ficou com 7 

peças.  

 

Orientações 

Cada aluno deveria casar as peças com seus múltiplos ou divisores. Ganha aquele que 

primeiro acabar as peças em suas mãos, caso ocorra fechamento no jogo, ou seja, não 

ter mais nenhuma peça que case, ganhava aquele que tivesse menos pontos na mão. 
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15 A UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE EQUAÇÕES DO 

2º GRAU 

 

Introdução 

Esta atividade apresenta-se como uma alternativa de utilização das Novas  TIC’s 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) no processo de ensino-aprendizagem da 

Matemática. Neste caso, teve como suporte o software Geogebra com intuito de mostrar a 

representação geométrica de uma função do 2º grau no gráfico. O recurso visual e o 

dinamismo do software permite ao aluno visualizar como se comporta uma função do 2º 

grau. Ao profesor, discutir conclusões que o aluno possa trazer.  

 

Objetivo 

1. Esboçar gráficos de função quadrática; 

2. Localizar raízes da função;  

3. Refletir sobre termo independente da lei de formação definida. 

 

Público alvo 

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

Conteúdo 

Função quadrática. 

 

Na sala de aula 

1. Explanar o conteúdo de função quadrática; 

2. Apresentar o software Geogebra e sua interface; 

3. Exibir e explorar gráficos de equações do 2º grau relativo aos interceptos nos eixos 

coordenados do plano cartesiano; 

4. Enfatizar o toque do gráfico no eixo x como as raízes (também chamados de zeros) 

da função do 2º grau, ou seja, quando temos valores de x que tornam y (imagens ou 

f(x)) igual a zero, sendo esses valores de x as raízes da equação. 

 

Avaliação 

 A resolução das atividades propostas mediante a confirmação dos resultados ao 

aplicar no software.  
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Orientações 

Como os alunos precisará de requisitos básicos, então se faz necessário revisar 

noções do plano cartesiano e conceito de função para uma boa compreensão e 

aplicabilidade do software. Assim como, trabalhar o próprio conteúdo, considerando as 

raízes da função do segundo grau como sendo o valor nulo, isto é, com o valor de y no 

par ordenado do plano e gráfico sendo zero, ou seja, quando temos valores de x 

aplicados pela função y (imagens ou f(x)) igual a zero, sendo esses valores de x as raízes 

da equação.  

Depois, para usar o software, falar brevemente sobre o uso do programa 

apresentando sua interface. Na sequência, mostrar alguns exemplos, que foram bem 

compreendidos pelos alunos e propor aos alunos calcularem as raízes de algumas 

equações do segundo grau no caderno. Depois usamos o software para representar o 

gráfico da função correspondente a equação dada e pôde identificar as raízes e verificar 

se os alunos chegaram ao resultado pretendido.  

 

 

 

  



 

46 
 

16 CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CICLO TRIGONOMÉTRICO EM SALA DE AULA 

 

Introdução 

Esta atividade propõe a construção de um material manipulativo que auxilia no 

ensino-aprendizagem da trigonometria. Além disso, a construção do material relacionado 

com o conteúdo estudado permite fazer uma transferência destes conceitos para a 

realidade, compreendendo os processos, medições e cálculos utilizados relacionando-os 

a diversos outros campos não só na Matemática como também na Astronomia, na 

Topologia, na Química, na Física e em suas ramificações, nas Engenharias. Tendo os 

alunos a oportunidade de despertar a curiosidade em perceber o uso deste conteúdo a 

sua realidade, instigando-os a pesquisar.  

 

Objetivo 

1. Desenvolver habilidades criativas, visuais e manipuláveis através da confecção; 

2. Conceituar conteúdos da trigonometria. 

 

Público alvo 

Alunos da 2ª série do Ensino Médio 

   

Conteúdo 

Arcos simétricos; Seno; Cosseno e Tangente. 

 

Na sala de aula 

1. Apontar e relacionar com situações da realidade com o conteúdo; 

2. Expor o conteúdo de Trigonometria aos alunos, tendo os mesmos um breve 

conhecimento sobre o conteúdo; 

3. Dividir a turma em grupos; 

4. Expor o material necessário para confecção; 

5. Apresentar os passos de construção do ciclo trigonométrico;  

6. Utilizar o produto construído na reflexão e resolução das atividades. 

 

Avaliação 

Todo processo tem caráter avaliativo. 

 

Orientações 
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Para a realização da atividade, com a turma dividida em duplas, inicialmente, 

introduz o uso da Trigonometria no mundo real, ou seja, o uso da Trigonometria no dia a 

dia, como para se medir distâncias, alturas entre outros, isso foi feito por meio de 

exposição dialogada e projeção de imagens em slides. Das relacionamos com o conceito 

de período, por exemplo, os dias da semana, as faces da lua, estações do ano, o ciclo de 

vida de uma célula, ciclo da chuva, entre muitos outros. Em seguida, definir o Ciclo 

Trigonométrico. 

Depois da construção, realizar atividades com o uso do material concreto 

manipulável e direcionar os alunos na compreensão de alguns conceitos. Em seguida, 

após a construção do Ciclo Trigonométrico na sala de aula, colocar em prática dos alunos 

com a resolução da lista de atividades.  

 

Materiais necessários 

Alguns materiais listados abaixo poderão ser substituídos por outros. 

1  Cartolina 

1 Placa de isopor 

1 Estilete 

1 Tesoura 

1 Cola 

1 Compasso 

1 Régua 

1 Transferidor 

1 Placa fina de plástico transparente 

1 Percevejo 

 

Como construir? 

1º Passo 

Recorte a cartolina em forma de quadrado (24x24cm ou 25x25cm). 

 

2º Passo 

Faça o mesmo recorte do quadrado no isopor. 

 

3º Passo 

Cole os recortes feitos no 1º e 2º passos (cartolina e isopor). 
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4º Passo  

Já com a cartolina fixada no isopor, marque, de acordo com a imagem abaixo, o 

ponto C do centro da circunferência (o ponto C é definido como sendo a intersecção das 

duas mediatrizes dos lados do quadrado). 

Figura 1: O ponto C é o centro do quadrado 

5º Passo 

Usando o compasso, faça uma circunferência com centro em C de raio 6,8cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Circunferência de raio 6,8 cm 

6º Passo 

Construa os eixos dos cossenos e dos senos sobre as mediatrizes de acordo com 

a imagem abaixo. 

Figura 3: Eixos dos cossenos  

(laranja) e dos senos (roxo) 
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7º Passo 

Construa a reta tangente (ponto A) à circunferência que passa pelo eixo dos 

cossenos e é paralela ao eixo dos senos.  Defina o eixo das tangentes (linha contínua 

vermelha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Eixo das tangentes  

(linha contínua vermelha) 

8º Passo 

Usando o transferidor, marque na circunferência os pontos referentes aos ângulos 

notáveis 30º, 60º, 45º, 90º e seus respectivos múltiplos. 

Figura 5: Note que o ponto correspondente 

à 0° é mesmo de 360◦ 

9º Passo 

Marque nos eixos dos cossenos, dos senos e das tangentes os respectivos valores 

definidos para os ângulos marcados na circunferência, de acordo com as indicações a 

seguir. 
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 Eixos dos cossenos e dos senos 

A ideia para encontrar os valores nos eixos dos cossenos e dos senos é fazer retas 

paralelas a esses eixos passando pelos pontos dos ângulos na circunferência. 

Figura 6: Marcado nos eixos dos 

cossenos e dos senos 

 Eixo das tangentes 

Já para encontrar os valores no eixo das tangentes, a ideia é fazer retas que 

passem pelo centro da circunferência e pelos pontos referentes aos ângulos do 1º e 4º 

quadrante. 

Figura 7: Marcado no eixo das tangentes 

Marcados os eixos dos cossenos, dos senos e das tangentes, escreva os valores 

relacionados a cada ponto nesses eixos. Lembre-se que a circunferência do ciclo 

trigonométrico é definida como unitária (raio vale 1). 
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10º Passo 

Com a placa de plástico transparente, construa o ponteiro com formato retangular 

de dimensões 0,7cm x 21,5cm. Fixe o ponteiro com o percevejo no centro da 

circunferência. Veja à imagem seguinte. 

Figura 8: Ponteiro (segmento espesso) fixado no centro da 

circunferência por 1 percevejo (ponto verde) 

 

Agora seu ciclo trigonométrico está pronto!  Ele deverá ser semelhante ao da 

imagem abaixo. 

Figura 9: Ciclo trigonométrico construído seguindo os 10 passos acima 

 

Dicas: 

Coloque no ponteiro do ciclo trigonométrico 1 ponto para indicar o ângulo que ele está 

referenciando; 

Identifique os eixos dos senos, dos cossenos e das tangentes; 

O plástico transparente pode ser de uma pasta escolar; 

O percevejo pode ser substituído por um prego ou um parafuso, por exemplo. 
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ATIVIDADES 

As atividades que propomos a seguir devem ser realizadas utilizando o ciclo 

trigonométrico construído. 

 

Parte 1: Reconhecendo o Ciclo Trigonométrico 

1. Os arcos no sentido anti-horário são positivos ou negativos? E no sentido horário? 

 

2. Sabemos que no plano cartesiano ortogonal a reta horizontal é chamada de 

abscissa enquanto que a vertical é denominada ordenada, respectivamente, x e y.  

No ciclo trigonométrico, qual o novo significado dessas retas?  O que elas 

representam? 

 

3. No ciclo trigonométrico, existe outra reta vertical que não seja a do sen? Qual? O 

que ela representa? Quantos pontos ela tem em comum com a circunferência?  

Por quê? 

 

4. Sabemos que o diâmetro é um segmento de reta que une dois pontos quaisquer da 

circunferência passando pelo centro dela. No ciclo trigonométrico consideramos o 

valor real do diâmetro?  Qual valor convencionado? 

 

5. Em quais pontos as retas que representam o cos e o sen interceptam a 

circunferência?  Sabendo disso, quais os valores máximo e mínimo que o cos de 

um ângulo pode assumir?  E o sen?  E a tan?  Quais são os ângulos que a tan não 

é definida? 

 

6. Sabemos que a reta que representa a tan intercepta a circunferência em apenas 1  

ponto. Que ponto é esse? Acima desse ponto os valores são positivos ou 

negativos? E abaixo? 

 

7. Dado um ângulo α, vamos supor que ele esteja no 1º quadrante, o valor do sen(α) 

é  positivo ou negativo? E do cos(α)? Preencha a tabela abaixo identificando os 

sinais do sen, do cos e da tan de acordo com os quadrantes. Você pode utilizar + e 

− para responder.  
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4 

 

8. Analisando a tabela acima, existe algum quadrante em que o sen e o cos têm o 

mesmo sinal?  Qual (is)? 

 

9. Existe algum quadrante em que o sen, o cos e a tan têm o mesmo sinal? Qual (is)? 

 

Algumas das atividades a seguir foram retiradas da monografia de especializac¸˜ao 

[3] da professora Erika da Costa Ribeiro (2011) e modificadas por Francisco Erivan 

de Almeida Júnior em março de 2014. 

Parte 2: Unidades de medida de arcos e ângulos 

10. Complete a tabela com as medidas dos arcos: 

 

 

 

 

 

11. Encontre o quadrante do ciclo em que se encontram as imagens dos números: 

a) 
  

 
 

 

b)   
  

 
 

 

c) 3 

 

d) – 4,5 

 

12. Faça um breve círculo trigonométrico em um papel.  Agora o divida em oitos arcos 

congruentes, a partir do 0º. Utilizando o material concreto, círculo trigonométrico 

construído, responda: 

a) Quanto mede, em graus e radianos, cada um desses oito arcos congruentes? 
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b) Indique os números da primeira volta positiva (e os valores correspondentes em 

graus) que têm, como imagens, cada um desses pontos. 

 

c) Faça o mesmo para a volta negativa. 

 

13. Todos os números reais a seguir são da primeira volta positiva ou da primeira volta 

negativa. Identifique o quadrante da imagem de cada um deles. 

a) 2, 5 

 

b) 5, 3 

 

c)  
  

 
 

 

d) 
  

  
 

 

e) 
   

  
 

 

f) 36º 

 

g)  
   

  
 

 

h) – 227º 

 

i)  
   

  
 

 

 

14. Um outra unidade de medida de ângulos é o grado (símbolo - gr) em que uma volta 

corresponde a 400 gr. Sabendo disso, responda: 

a) Meia volta são quantos grados? 

 

b) 
 

 
  são quantos grados? 

 

c) 45º corresponde a quantos grados? E 
 

 
 ? 
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Parte 3: Determinação Principal 

Os valores encontrados na volta positiva são chamados de determinação principal de um 

arco. 

 

15. Na circunferência trigonométrica, onde fica a imagem de um arco de:  

a) 360º? 

b) 390º? 

c) 600º? 

d) 720º?  

e) 1000º? 

f) 1720º? 

 

O que 720º e 360º têm em comum? Qual termo podemos utilizar para se referir a eles? 

 

16. Agora preencha o quadro abaixo: 

 

 

17. A seguir, são dados quatro arcos trigonométricos, a partir de uma de suas 

determinações (em graus ou radianos). Em cada caso, achar a determinação 

principal e identificar o quadrante da extremidade do arco. 

a) 800º 

b) – 96º 

c) 4º 

 

d) 
   

 
 

 

e) 
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Parte 4: Arcos congruentes 

18. Calcule os números congruentes à  
 

 
 :   

a) na 1ª  volta positiva. 

 

 

b) na 2ª volta positiva. 

 

 

c) na 1ª  volta negativa. 

 

 

d) na 2ª volta negativa. 

 

19. Calcule os números congruentes à 150º? 

a) na 1ª  volta positiva. 

 

b) na 2ª volta positiva. 

 

c) na 1ª volta negativa. 

 

d) na 2ª volta negativa. 

 

Parte 5: Seno, Cosseno e Tangente no Ciclo Trigonométrico 

20. Preencha a tabela: 
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21. Considerando a 1a volta positiva, responda: 

a) Quais(is) o(s) arco(s) cujo seno é igual à 0?  1?  −1? 

 

b) Quais(is) os arcos cujo cosseno é igual à 0?  1?  −1? 

 

c) Qual(is) o(s) arco(s) cuja tangente é igual à 0?  1?  −1? 

 

 

22. Preencha a tabela com valores em decimal (use aproximação usando a 

calculadora): 

 

23. Os números que aparecem a seguir estão associados a pontos notáveis no ciclo 

trigonométrico.  Calcule o seno, o cosseno ou a tangente de cada um, conforme o 

caso. 

a) Sen (3 ) 

 

b) Sen ( 
   

 
 ) 

 

c) Tan (- 
  

 
 ) 

 

d) Cos (10  ) 

 

e) Cos (- 7  ) 

 

f) Tan (- 
  

 
 ) 
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g) Sen (750º) 

 

h) Cos (-300º) 

 

24. Analise se cada número abaixo é positivo ou negativo:  

a) Sen (50º) 

b) Sen (126º) 

c) Sen (320º) 

d) Tan ( 
  

 
 ) 

e) Cos (50º) 

f) Cos (- 
  

 
 ) 

g) Tan (- 
  

 
 ) 

 

25. Complete as linhas pontilhadas com o sinal <, > ou =.  

a) sen(50º)..........sen(12º) 

b) sen(80º)..........sen(110º) 

c) sen(  
 

 
 )...........sen(

  

 
 ) 

d) cos(70º)..........cos(410º) 

e) tan(210º)..........tan( 
 

 
 ) 

f) sen(60º)..........cos(−300º) 

g) sen(7π)..........tan(12º) 

h) sen(50º)..........sen(12º) 

i) cos(0◦)..........tan(
 

 
 ) 

 

DESAFIO: Para quais valores de x temos: 

 

a) sen(x) = cos(x) 

 

b) sen(x) = tan(x) 

 

c) cos(x) = tan(x) 

 

d) sen(x) = cos(x) = tan(x) 
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26. Sabendo apenas o seno de um ângulo, é possível encontrar o cosseno e a 

tangente desse ângulo?  Como?  Por quê? 

 

27. Com o valor do seno de 30º mostre, usando o mesmo raciocínio da questão 

anterior, que os valores do cosseno e da tangente de 30º são, respectivamente, 
  

 
 

e 
  

 
 . 

 

28. Sabendo apenas o seno de um determinado ângulo, é possível encontrar a 

cotangente, a cossecante e a secante desse ângulo?  Como?  Por quê? 

 

29. Com o valor do seno de 60º mostre, usando o mesmo raciocínio da questão 

anterior, que os valores da cotangente, da cossecante e da secante de 60º são, 

respectivamente, 
  

 
, 
   

 
 e 2.         

 

30. Quais os valores do seno de 30º e 150º? E os do seno de 45º e 135º?  O que você 

observou? Você seria capaz de criar uma igualdade para um ângulo x que 

demonstrasse tal relação? (Note que 30º + 150° = 180° e 45° + 135° = 180º) 

 

31. Quais os valores do cosseno de 30º e 150º? E os do cosseno de 45º e 135º?  O 

que você observou? Você seria capaz de criar uma igualdade para um ângulo x 

que demonstrasse tal relação? 

 

32. Quais os valores do cosseno de 210º e 30º? E os do cosseno de 300º e 120º? O 

que você observou? Você seria capaz de criar uma igualdade para um ângulo x 

que demonstrasse tal relação?  Será que esse mesma igualdade é válida para o 

seno? Por quê? (Note que 210º − 30º = 180º e 300º − 120º = 180º) 

 

33. Você seria capaz de criar outra igualdade para o seno e/ou cosseno? Qual(is)? 

 

34. Será que existe alguma igualdade para a tangente? Qual(is)?
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17 BINGO MMC E MDC 

 

Introdução 

Esta atividade tem o propósito de auxiliar no ensino da Matemática ao adaptar o 

jogo tradicional “Bingo” em ferramenta de ensino. As cartelas do bingo são constituídas 

baseadas no resultado do cálculo de MMC e MDC, são sorteados propostas de cálculo de 

MMC e MDC para que os alunos resolvam e verifique se tal resultado está presente na 

cartela que está apropriado. Essa prática tem a tendência de dinamizar a aprendizagem 

do conteúdo. 

 

Objetivo 

1. Compreender e discernir o conteúdo de MMC e MDC; 

2. Exercitar o conteúdo de forma dinâmica. 

 

Público alvo 

Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

 

Conteúdo 

Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. 

 

Na sala de aula 

1. Trabalhar o conteúdo de MMC e MDC previamente; 

2. Apresentar o jogo e suas regras; 

3. Permitir que diferentes alunos venham calcular o MMC e MDC no quadro. 

 

Avaliação 

A participação dos alunos durante todo processo de ensino tem caráter avaliativo. 

 

Orientações 

Entregar uma cartela a cada aluno e em seguida explicamos as regras de como 

preenchê-las. Essas são as “pedras” do bingo e logo abaixo temos as cartelas que foram 

distribuídas aos alunos. Um de nós tirava as “pedras” enquanto os alunos marcavam a 

resposta na sua cartela, quem completasse primeiro a cartela ganhava.
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 O mdc(13,13): 

O mdc(11,22): 

O mdc(9,18): 

O mdc(2,3): 

O mdc(4,2): 

O mdc(6,3): 

O mdc(12,8): 

O mdc(7,14): 

O mmc(4,8): 

O mmc(2,5): 

O mmc (3,4): 

O mmc(2,7): 

O mmc(3,5): 

O mmc(16,8): 

O mmc(1,17): 

O mmc(2,9): 

O mmc(1,19): 

O mmc(5,4): 

O mmc(3,7): 

O mmc(2,11): 

O mmc(1,23): 

O mmc(8,3): 

O mmc(1,25) 
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9 3 7 4  19 13 1 20 

20 1 8 6  2 17 14 7 

10 11 13 25  8 12 3 4 

 

9 3 7 4  19 13 1 20 

20 1 8 6  2 17 14 7 

10 11 13 25  8 12 3 4 

 

1 3 9 13  2 1 3 9 

17 20 14 10  7 8 14 15 

8 6 4 2  12 17 20 23 

 

25 21 4 7  20 12 13 8 

8 6 1 9  6 7 2 1 

12 14 2 3  21 22 7 4 

 

  7 15 25 10  5 12 15 3 

4 6 13 17  9 18 23 9 

22 11 5 21  1 22 20 7 

 

4 3 21 25  16 14 24 22 

9 10 15 19  5 3 6 4 

13 2 6 8  17 13 8 12 

 

5 3 25 23  2 16 18 14 

22 9 6 24  12 20 3 5 

17 11 10 4  1 2 13 14 
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3 5 8 9  

 

1 6 8 10 

11 13 15 17 7 13 4 2 

15 16 6 25 25 24 21 19 

 

1 3 4 8  10 15 25 5 

21 25 17 14  1 23 18 4 

12 13 9 5  6 3 2 9 

 

23 16 14 2  20 1 4 6 

8 9 10 14  9 13 16 19 

16 18 17 21  23 12 14 8 

 

4 5 6 1  2 4 5 13 

19 17 20 25  12 14 18 20 

23 24 4 7  10 5 6 1 

 

24 16 11 9  1 2 25 23 

14 12 6 7  22 21 14 10 

2 5 4 22  3 6 19 17 

 

10 12 1 2  13 15 8 6 

3 4 5 6  3 1 4 2 

14 21 25 19  7 16 21 23 

 

14 13 11 4  5 6 7 10 

1 25 24 23  11 15 12 13 

20 10 2 9  14 4 1 3 
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2 4 6 8  25 1 11 10 

10 12 13 19  13 2 5 6 

17 5 1 23  7 8 9 12 

 

25 20 23 1  3 13 23 1 

8 13 15 20  11 21 5 15 

16 18 14 3  25 17 7 8 
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18 BRICANDO E REFLETINDO COM O MATERIAL TORRE DE HANÓI 

 

Introdução 

Nesta atividade fazemos uso de um material manipulável para o ensino da 

Matemática, as Torres de Hanói. Com intuito de explorar a solução do jogo e elaborar 

estratégias de forma lúdica.  Apesar da sua simplicidade, o jogo é rico no campo da 

Matemática, tais como: funções afim e exponencial, progressão aritmética e geométrica e 

proporcionalidade. 

 

Objetivo 

1. Revisar alguns conceitos matemáticos; 

2. Relacionar conceitos matemáticos com o material “Torres de Hanói”. 

 

Público alvo 

Alunos da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio.  

 

Conteúdo 

Funções afim e exponencial, progressão aritmética e geométrica e 

proporcionalidade. 

 

Na sala de aula 

1. Relembrar alguns conceitos matemáticos; 

2. Apresentar o material “Torres de Hanói”, quanto a sua história e regras; 

3. Explorar e relacionar o seu manuseio com conteúdos matemáticos. 

 

Avaliação 

A participação e interação com o material tem o caráter avaliativo. 

 

Orientações 

Depois da apresentação o material, após o entendimento, atividades e desafios 

serão propostas em cada capítulo para os discentes.  É importante que o aluno tenha em 

mãos papel e caneta para elaborar suas estratégias e decisão para vencer o jogo. 

 

 O material “Torres de Hanói” 



 
 

66 
 

As “Torres de Hanói” é um quebra-cabeça composto por uma base e três pinos. Em um 

dos pinos tem discos empilhados com diferentes dimensões em sequência do menor para 

o maior, como mostra a figura a baixo: 

Figura 1: Torres de Hanói com 5 discos 

O objetivo do jogo é transferir à pilha de discos do pino A para o pino C, usando o 

pino B como intermediário, utilizando quantidade mínima de movimentos. Para iniciar o 

jogo, é necessário seguir as seguintes regras: 

a) Apenas um disco pode ser movido por vez 

b) Disco maior não pode ficar em cima do menor 

c) Apenas o disco do topo pode ser movido (não retirar um disco que está em baixo 

de outro pra mover) 

Funcionamento do jogo 

Figura 2: Torres de Hanói com 3 discos 

Na figura 2, os números correspondem aos tamanhos dos discos. O número 1 

corresponde a menor peça, o 2 em seguida logo abaixo do 1, e o 3 abaixo do 2, e assim 

sucessivamente.  Já as letras A, B e C correspondem aos pinos. Essa identificação é 

muito importante para entendermos a solução para diferentes níveis (diferentes 

quantidades de discos), pois quanto mais discos tem o jogo mais difícil será sua solução. 

Seguindo essa nomenclatura, podemos encontrar uma estratégia para vencer. Veremos 

no primeiro exemplo como faremos essa notação: 

Figura 3: Solução com um disco 

Chamares de S1 a solução para um disco. O disco que estava no pino A foi para o 

pino C. Sendo assim, foi feito apenas um movimento. Então, a solução é: 



 
 

67 
 

S1 = (1C). 

Esse tipo de notação funciona como coordenadas, primeiro identificamos o disco (número 

do disco de acordo com o seu tamanho) e logo em seguida o pino destino que queremos 

mover (A, B ou C). Vejamos mais um exemplo, agora com dois discos: 

 

Figura 4: Solução com dois discos 

Chamaremos de S2 a solução para dois disco. O disco 1 (menor disco) que estava 

no pino A vai para o pino B; o disco 2 movemos para o pino C; o disco 1 para o pino C, 

dando um total  de  três  movimentos  (quantidade mínima de movimentos). A solução 

utilizando o registro dos movimentos já mencionado é: 

S2  = (1B, 2C, 1C). 

Perceba que nas soluções em S1 e S2, os seus elementos estão entre parênteses. 

Isso acontece porque esses elementos (descrição dos movimentos) devem estar em 

ordem, como vimos na aula anterior sobre progressões aritméticas e geométricas. 

 

Atividade 

 

As questões a seguir teve a colaboração do professor Francisco Quaranta Neto. 

1. Você precisa ensinar esse jogo para outra pessoa que nunca o praticou. Descreva, de 

forma completa, todas as informações necessárias para se jogar “As Torres de Hanói”. 

 

2. Solucione “As Torres de Hanói” com diferentes quantidades: três discos, quatro discos 

e cinco discos utilizando o menor número possível de movimentos e registre a solução 

de cada caso. 

a) Três discos: 

 

b) Quatro discos: 

 

c) Cinco discos: 
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3. Certa pessoa tentava vencer o jogo com quatro discos e desistiu em certo momento. A 

figura, a seguir, mostra essa situação: 

Figura 5: Início e configuração após alguns movimentos 

Sabendo que a última peça movimentada foi o disco 1 (amarelo) e considerando a 

quantidade mínima de movimentos, responda: 

a) Qual é a próxima peça a ser movida? Justifique. 

 

b) Quantos movimentos foram realizados e quantos faltam para vencer o jogo? 

 

4. Digamos agora que essa mesma pessoa esteja jogando com 5 discos. 

Figura 6: Início com 5 discos e configuração após alguns movimentos 

Sabe-se que o último disco movido foi o disco 3 (azul). Baseando-se nisso responda: 

a) Em qual pino o disco 3 estava? 

 

b) Como o último movimento foi do disco 3, qual será o próximo movi- mento e em qual 

pino? Justifique. 

 

c) Quantos movimentos foram realizados? Quantos faltam para vencer o jogo? 

 

5. Quantos discos tem a torre cuja solução foi registrada por um aluno da seguinte forma: 

Sn = (1C, 2B, 1B, 3C, 1A, 2C, 1C, 4B, 1B, 2A, 1A, 3B, 1C, 2B, 1B, 5C, 1A, 2A,1C, 3A, 1B, 

2A, 1A, 4C, 1C, 2B, 1B, 3C, 1A, 2C, 1C)? 

Verifique se esse registro realmente representa a solução com o menor número de movimentos.  

Em caso contrário, identifique o erro. 

 

6. Você recebeu o jogo com 7 discos, preencha a tabela abaixo informando qual será a 

quantidade mínima de movimentos para cada caso: 
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a) 

No 

discos 

Quantidade.  mínima  de movimentos 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

b) O jogo teria solução para 8 discos?  Em caso afirmativo, quantos seriam os 

movimentos mínimos para ganhar o jogo? 

 

7. As grandezas número de peças e quantidade mínima de movimentos para resolver o 

jogo são proporcionais? Por exemplo: se o número de discos dobrar, a quantidade 

mínima de movimentos também dobrará?  Por quê? 

 

8. A partir da 6ª questão, percebe-se facilmente que existe relação entre o menor número 

y possível de movimentos para “ganhar o jogo” e o número x de peças ou discos 

existentes.  Mas essas duas grandezas não são proporcionais. A fim de descobrir que 

relação é essa, pedimos ao grupo que crie uma equação que coloque o número de 

movimentos e como uma função do número x de peças. 

 

9. Se o jogo tivesse 11 discos ou 12 discos, qual seria o primeiro movimento do jogo em 

cada caso? 

 

10. Em que torre você iniciaria o jogo com um número x de discos? 
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19 TORNEIO DA MATEMÁTICA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O torneio de Matemática consiste numa ação do PIBID de Matemática que mobiliza 

toda escola na elaboração e aplicação de atividades. É selecionada uma sequência de 

atividades que são aplicadas aos alunos da escola e pontuadas por uma comissão de 

jurados. Conforme os alunos disputam as provas os ganhadores são pontuados de forma 

acumulativa para que no fim da competição os vencedores sejam premiados 

simbolicamente. 

Os alunos tomam conhecimento das atividades abordadas e se preparam, 

manipulando os materiais ou até mesmo produzindo materiais solicitados para análise da 

comissão dos jurados diante aos critérios exigidos. Esta ação no âmbito escolar permite o 

envolvimento entre os alunos e os alunos e professores de maneira que dialoguem e 

tracem estratégias para obtenção da maior pontuação nas provas, mas também, entre 

professores na organização da ação.  

As atividades selecionadas buscam de forma dinâmica, alcançar habilidades e 

competências, mas também, é uma maneira de estimular atitudes éticas e morais. Por 

mais que o torneio esteja direcionado para Matemática não inibe, mas, pelo contrário, 

busca-se a iteração das demais áreas de ensino e quando possível explorando a 

interdisciplinaridade entre as mesmas. 

Trago nesta seção algumas atividades já desenvolvidas no âmbito do PIBID de 

Matemática relativo a esta ação. Cabe ressaltar que as mesmas são sugestões, de modo 

que podem haver adaptações e/ou implementações de outras atividades que os 

organizadores julguem relevantes no aprendizado dos estudantes.  
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DIRETRIZES PARA O TORNEIO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Organizadores 

O torneio organizado pela equipe gestora da escola, com o intuito de realizar uma 

atividade dinâmica e instrutiva que revele o lado prazeroso da matemática e do saber, de 

modo geral.  

 

Provas e pontuação 

Haverá no total 13 (treze) provas, que exigirão velocidade, habilidade, estratégia, 

trabalho em equipe, inteligência e criatividade em inúmeros aspectos. 

Os jurados irão contabilizar todas as provas, bem como julgar algumas que serão 

pré-estabelecidas, analisando os diversos aspectos, conforme as regras pré-

estabelecidas preencherá uma ficha individual. 

Cada prova terá uma quantidade específica de pontos os quais serão atribuídos e 

contabilizados pelos julgadores (demais professores e direção).  

Os pontos estão distribuídos entre 13 (treze) provas da seguinte forma: 

 

 

Cri

téri

os 

de 

de
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E

m 
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o 

de 
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e 

ao final do torneio, será realizada uma pergunta de conteúdo especifico de 

matemática realizada pela professora Vilka Lorena, supervisora do projeto na 

PROVAS VALOR DA PROVA 

CONSTRUÇÃO DE POLIEDROS 10 PONTOS 

CONCURSO DAS PARÓDIAS 0 A 10 PONTOS 

DESENHOS COM SIMETRIA 0 A 10 PONTOS 

DESFILE DAS PROFISSÕES 0 A 15 PONTOS 

JOGO DA CORRENTE GIGANTE 30 PONTOS 

QUIZ DE PERGUNTAS 
45 PONTOS (15 PONTOS CADA 

PERGUNTA) 

CASINHA COM BOLINHAS 25 PONTOS 

QUADRADO MÁGICO 10 PONTOS 

PUZZLE 10 PONTOS 

DESAFIO LÓGICO 10 PONTOS 

QUEBRA CABEÇA 10 PONTOS 

DICIONÁRIO MATEMÁTICA 10 PONTOS 

SUDOKU 10 PONTOS 
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escola, sendo considerada vencedora a equipe que responder correto e em menos 

tempo. 

 

Casos de correção 

Está proibida qualquer forma de discriminação ou desrespeito com membros de 

outras equipes e/ou da própria equipe. 

Não discutir o resultado das provas. 

Em caso de reclamação pública em tom ofensivo, a equipe será rigidamente 

penalizada com a perda de pontos e transferência dos pontos para as equipes 

adversárias. 

Também está proibida a reclamação quanto à pontuação após o término da gincana. 

Caso isso ocorra, e caso o usuário infrator tiver de alguma forma sido premiado, ele e a 

equipe perderão qualquer direito a prêmio. 

Ofensas pessoais aos usuários não serão toleradas, e a equipe não ganhará pontos 

caso qualquer um de seus membros a faça. 

Todos os itens acarretarão a perda de pontos pela equipe ou eliminação no torneio. 
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PROVAS 

 

CONSTRUÇÃO DE POLIEDROS 

PONTUAÇÃO: 20 pontos. 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe. 

OBJETIVO DO JOGO: Construir corretamente o poliedro apresentado como modelo, 

dentro do tempo limite (15min). 

 

REGRAS: 

1. Cada participante deverá reproduzir o poliedro modelo apresentado na mesa central, 

que será vedado com uma caixa. 

2. O participante joga individualmente, dispondo apenas do material posto sobre a mesa.  

3. O poliedro central poderá ser apenas observado com as mãos de cada participante 

para trás, ou seja, não poderá tocá-lo. 

Caso seja tocado, o participante será eliminado.  

4. Durante a construção do poliedro, o jogador poderá se dirigir a mesa central quantas 

vezes forem necessárias. 

5. Ao finalizar a construção do poliedro, o participante deverá levantar a mão, e somente 

com a autorização do bolsista, poderá se dirigir a comissão de jurados para a avaliação 

correta do poliedro. Enquanto isso, os demais participantes deverão parar a tarefa. 

6. Caso, o jurado julgue que o poliedro do participante que finalizou está incorreto, o 

participante volta para sua mesa e todos poderão continuar a construção do poliedro.  

 

VENCEDOR: Ganha o jogo a equipe que primeiro finalizar a construção correta do 

poliedro modelo, dentro do tempo estimado. 

 

CONCURSO DAS PARÓDIAS 

PONTUAÇÃO: de 0 a 10 pontos 

PARTICIPANTES: No máximo 04 (quatro). 

OBJETIVO DO JOGO: Fazer com que o aluno conheça e divulgue de maneira lúdica vida 

e obra dos matemáticos 

 

REGRAS: 

1. Não pode fazer plágio da internet, caso aconteça estará eliminado;  

2. Seguir o ritmo da música;  
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3. Ofensas com as outras equipes ocorrerão perda de pontos.  

4. A paródia será sobre a biografia dos matemáticos.  

5. Cada equipe terá uma biografia, escolhida por sorteio, por um representante da turma, 

para não ter repetição de matemático. Esse sorteio será realizado antes do torneio, no 

dia de divulgação da prova, durante o intervalo. 

6. Se o aluno quiser usar algum instrumento, terá que conseguir por conta própria. 

 

VENCEDOR: Será o vencedor quem obtiver maior pontuação, no final serão somadas 

todas as notas, quem tiver mais pontos ganha. 

 

DESENHOS COM SIMETRIA 

PONTUAÇÃO: de 0 a 25 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe. 

OBJETIVO DO JOGO: Reconhecer as formas simétricas presentes nas artes, reproduzir 

os conceitos matemáticos por meio de modelos aleatoriamente dados, ou seja, haverá 

sorteio dos desenhos antes de si iniciar a prova para que não haja nenhum tipo de 

favorecimento para alguma das equipes.  

 

REGRAS:  

Cada equipe escolherá 01 participante antes do inicio da prova para representar sua 

respectiva equipe; 

1. A equipe responsável pela prova disponibilizará no inicio da prova os desenhos que 

serão reproduzidos; 

2. A pontuação dada pela banca de jurados é de acordo com os seguintes critérios: 

 O desenho que mais se atenda ao que foi fornecido (em termos de simetria, uso 

da geometria) pela organização; 

  O que tiver melhor aspecto visual; 

3. Duração da prova: 

 A prova iniciará quando for aberto oficialmente o torneio; 

 A prova terminará, antes de se iniciar intervalo ou depois para o lanche; 

4. Os participantes serão penalizados se: 

 Utiliza-se de outros meios de materiais que não sejam os fornecidos pelos 

organizadores da prova; (Com penalização de desclassificação da equipe da 

prova); 
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 Somente o participante escolhido poderá realizar a prova; (Com penalização de 

desclassificação da equipe nessa prova); 

 O participante deverá entregar o desenho ao final do tempo estabelecido; (Caso o 

participante exceda o tempo estabelecido à equipe será penalizada 10 pontos do 

resultado da prova e serão dados 10 minutos de tolerância para equipe, caso a 

equipe persista em não entregar o desenho nesse tempo será automaticamente 

desclassificado dessa prova); 

 

VENCEDOR: Todas as equipes ganharão a pontuação dado pelos jurados que varia de 0 

à 25 pontos. 

 

DESFILE DAS PROFISSÕES 

PONTUAÇÃO: de 0 a15 pontos. 

PARTICIPANTES: 2 participantes por equipe. 

OBJETIVO DO JOGO: Destacar as Profissões e mostrar a Matemática explicita nos 

objetos dos profissionais. 

 

REGRAS:  

1. CADA EQUIPE DEVERÁ: 

 Escolher 2 participantes  antes do dia do torneio para representar a equipe na prova; 

 Escolher uma ou duas profissões, as quais deverão pesquisar em quais 

instrumentos de trabalho estão presentes conceitos matemáticos; 

 Desfilar caracterizados da(s) profissão (es) escolhida(s) utilizando a caracterização 

dos instrumentos de trabalhos a qual deverão demonstrar sua utilização;  

2. SERÃO PENALIZADAS AS EQUIPES QUE: 

 Se caracterizarem com profissões informais, ou seja, não acadêmicas. Exemplo: 

Personagens de séries, desenhos animados, novelas, videogame entre outros; 

(COM PENALIZAÇÃO DE 10 PONTOS); 

 Não obedecer a quantidade de participantes por equipe; (com penalização de 10 

pontos); 

 Os participantes dessa prova que ultrapassar os limites da passarela; (com 

penalização de 1 ponto); 

 Faltar com respeito ao próximo (banca avaliadora, bolsistas, colegas e plateia) 

(desclassificado dessa prova); 
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 Mesma profissão em equipes diferentes. (com penalização de 1 pontos para ambas 

as equipes). 

3. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

 O presidente dos jurados decide de acordo com as regras pré-estabelecidas. 

 

VENCEDOR: Serão classificadas 03 equipes de acordo com a respectiva pontuação em 

ordem decrescente. Sendo a pontuação a soma das notas dos jurados. 

 

JOGO DA CORRENTE GIGANTE 

PONTUAÇÃO: 30 pontos. 

PARTICIPANTES: 1 jogador + 10 convidados de cada torcida (sendo 5 convidados de 

cada equipe). 

OBJETIVO DO JOGO: Não ocupar a última casa. 

 

REGRAS: 

1. Haverá um sorteio para definição das equipes, pois serão apenas 2, ou seja, duas 

equipes contra duas equipes ao mesmo tempo. 

2. O jogador principal deverá convidar alunos da torcida para serem as “suas marcas” 

das casas.   

3. As equipes jogarão alternadamente, mediadas apenas pelo jogador principal. 

4. Cada equipe na sua vez, pode colocar “sua marca” no mínimo em 1 e no máximo 

em 4 casas do tabuleiro. 

5. As casas devem ser preenchidas uma após a outra, do início em direção à última 

(são 19 casas ao todo). 

6. As equipes que não colocar peça na última casa irão receber a mesma pontuação. 

 

VENCEDOR: Ganha a equipe que não colocar sua marca na última casa. 

 

QUIZ DE PERGUNTAS 

PONTUAÇÃO: 45 pontos (15 pontos para cada pergunta) 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidades intelectuais não só em Matemática, mas 

também em outras áreas de conhecimento. 

 

REGRAS: 



 
 

77 
 

1. Cada representante de sua equipe irá responder 03 perguntas interdisciplinares. 

2. Cada pergunta valerá no máximo 15 pontos. 

3. Caso o participante necessite de consulta entre seus colegas terá um tempo de 30 

segundos para direcionar-se a sua equipe e retornar com a resposta, todavia ao 

consultar receberá uma penalidade de 5 pontos, ficando assim a pergunta valendo 

10 pontos. 

4. As perguntas estarão em uma urna contendo 50 perguntas para o Ensino 

Fundamental e 80 perguntas para o Ensino Médio. 

5. A pergunta será sorteada na urna de acordo com o nível de ensino. 

6. A prova será realizada primeiro com o nível Fundamental e em seguida com o nível 

Médio. 

7. Para cada nível as perguntas serão feitas alternadamente. Ex. 1ª pergunta para o 6º 

ano, depois 1ª pergunta para o 7º ano e assim será feito até a última equipe para 

depois ser feita a segunda pergunta para cada representante por fim a terceira. 

8. O representante só poderá consultar a sua equipe de alunos representante não 

podendo receber resposta da plateia. 

9. Caso a equipe receba resposta da plateia, perde a oportunidade de resposta e 

passa a vez. 

10. Caso alguma equipe adversária atrapalhe de alguma forma quem estiver 

respondendo, implicará em penalidade de 5 pontos para quem atrapalhar. 

11. A pontuação final será composta pela soma das respostas corretas. 

 

VENCEDOR: Cada equipe receberá o total de pontos de acordo com suas respostas 

corretas. 

 

CASINHA COM BOLINHAS 

PONTUAÇÃO: 25 pontos. 

PARTICIPANTES: 01 participante por turma. 

OBJETIVO DO JOGO: Conhecer o Tangram. 

 

REGRAS: 

1. Para o Ensino Fundamental a prova acontecerá simultaneamente, ou seja, os 

representantes de cada equipe competirão ao mesmo tempo. 

2. Cada participante será informado da cor do seu tangram. 
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3. Ao sinal do apresentador(a) os dois participantes deverão sair de sua marca inicial e 

correr até a casinha com bolinas e procurar peças do seu Tangram. 

4. Cada representante, ao entrar na casinha deve pegar apenas uma peça de cada vez 

e retornar de imediato à sua marca inicial para deixar a peça. 

5. Na casinha estarão 14 peças dispostas em duas cores, sendo cada cor formada por 

7 peças. 

6. O Tangram é formado por 7 peças, então o representante deverá pegar 7 peças, 

uma de cada vez. 

7. Depois de conquistadas as 7 peças, o representante deve formar um quadrado com 

as peças do Tangram. 

8. É proibido qualquer tipo de atitude que prejudique o adversário, desde empurrões ou 

até mesmo esconder peças. 

9. Qualquer atitude que prejudique o adversário implicará em vitória imediata do 

participante prejudicado. 

10. Caso o representante passe mais de 2 minutos para montar o Tangram a equipe 

que representa a turma poderá ser solicitada para ajudar, porém a prova só valerá 

15 pontos. 

11. Para o Ensino Médio, cada representante fará sua prova individualmente, sendo que 

será cronometrado seu tempo de prova, ganhando aquele que completar a prova em 

menor tempo. 

 

VENCEDOR: Vence o jogo o participante que primeiro encontrar as peças e montar o 

Tangram. 

 

QUADRADO MÁGICO 

PONTUAÇÃO: 10 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS: 

1. Cada Equipe terá que completar o Quadro Mágico com números de modo que a 

soma deles nas linhas verticais, diagonais e horizontais seja sempre igual. 

  

VENCEDOR: Vence o jogo o participante que primeiro solucionar o Quadro Mágico. 
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PUZZLE 

PONTUAÇÃO: 10 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS  

1. Cada Equipe terá que encontrar a posição das peças no tabuleiro de modo que os 

lados do triângulo tenham sempre a mesma soma. 

 

VENCEDOR: Vence o participante que primeiro encontrar a solução. 

 

DESAFIO LÓGICO – 1 E 2 

PONTUAÇÃO: 10 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS  

1. Cada Equipe terá que responder corretamente à questão que será entregue numa 

folha de papel. 

 

VENCEDOR: Cada equipe ganha a pontuação conforme a resposta correta da questão. 

 

QUEBRA CABEÇA 

PONTUAÇÃO: 10 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS 

1. Cada Equipe terá que montar o mapa do Brasil feito em E-V-A. 

 

VENCEDOR: 

 

DICIONÁRIO MATEMÁTICO 

PONTUAÇÃO: 10 pontos  

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 
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OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS 

1. Cada Equipe receberá uma lista de termos relacionados à matemática para buscar 

o significado no dicionário, e escrevê-lo no papel. 

 

VENCEDOR: Será dada a pontuação desta prova de acordo com a quantidade de 

significados escritos. 

 

SUDOKU 

PONTUAÇÃO: 10 pontos 

PARTICIPANTES: 01 participante por equipe 

OBJETIVO DO JOGO: Mostrar habilidade lógica. 

 

REGRAS  

1. O representante do Sudoku de cada equipe receberá um sudoku para completar. 

 

VENCEDOR: Vence o participante que primeiro completar o sudoku. 


