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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho visa relatar a aplicação de uma proposta pedagógica em uma 

turma de 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de ensino do 

município de Erechim. A atividade abordou a representação decimal dos números 

racionais com material manipulável, desenvolvendo a construção dos conceitos de 

décimo, centésimo e milésimo, enfatizando a sua leitura. Também foi desenvolvida a 

escrita nas formas fracionária e decimal de um número racional. Justifica-se a proposta 

visto que os materiais manipuláveis, como o ábaco e o material dourado, são 

caracterizados como metodologias ativas de ensino, propiciando aos estudantes que sejam 

responsáveis pelo processo de construção do conhecimento, além de proporcionarem 

aulas mais lúdicas e dinâmicas. (PASSOS, 2012). 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Considerando que o ensino de Matemática, geralmente, ocorre de maneira 

mecânica e memorística, faz-se necessário a utilização de novas metodologias de ensino. 

Nesta perspectiva, os materiais manipuláveis são uma excelente estratégia de ensino e 

aprendizagem de Matemática, que inclusive estão contemplados na Base Nacional 

Comum Curricular como instrumentos facilitadores para o desenvolvimento de uma das 

competências específicas do componente curricular Matemática para o Ensino 

Fundamental: “desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade 

de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para 

compreender e atuar no mundo.”. (BRASIL, 2019). Desta maneira, percebe-se a grande 

importância do uso de materiais manipuláveis no ensino da Matemática, visto que estes 

favorecem a construção do raciocínio lógico do estudante, sendo um importante 

instrumento de ensino. 
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 Diante disso, elaborou-se uma proposta pedagógica para o ensino de números 

decimais com um tipo de material manipulável, o material dourado. Esta ferramenta de 

ensino foi criada por Maria Montessori, educadora italiana, com o intuito de auxiliar 

crianças com dificuldades no processo de aprendizagem. Este material é composto por 

peças com forma de cubos, barras, placas e cubinhos, que possibilitam o estudo de 

diversos conteúdos de Matemática, como o sistema de numeração decimal, as operações 

com números naturais (adição, subtração, multiplicação e divisão) e o conjunto dos 

números racionais (frações e números decimais). (SILVEIRA, 1997). 

 Os números decimais constituem uma diferente forma de representação de frações 

cujos denominadores são expressos por potências de base dez. O uso desses números está 

relacionado ao sistema monetário e à manipulação dos diversos padrões de medidas. 

(GOMES; CRUSIUS; DANYLUK, 1992).  

 A partir disso, foi elaborada e aplicada uma oficina pedagógica envolvendo a 

temática em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública 

de ensino do município de Erechim. 

 Para o início da atividade, a turma for organizada em grupos de quatro estudantes, 

onde cada grupo recebeu uma caixa com material dourado. Retomou-se o conceito de 

fração considerando o cubo maior como unidade e as demais peças como frações deste 

para, posteriormente, introduzir-se o conceito de décimo, centésimo e milésimo, a partir 

das equivalências, utilizando-se da metodologia investigativa. (PONTE, 2019). Na 

sequência, estabeleceu-se o conceito de número decimal como uma forma de 

representação do número fracionário. Também se indagou os estudantes a respeito da 

leitura do número decimal tanto com o material manipulável como com a escrita dele no 

caderno. 

 Como encerramento da oficina, foram revisitadas as ideias estudadas no decorrer 

da aplicação da proposta, através do Quadro Valor de Lugar (Q.V.L.) (Figura 01). Este 

instrumento pedagógico possibilita a escrita dos números decimais, escrevendo as ordens 

e as classes do número bem como a parte inteira da parte fração de unidade. Além disso, 

realizou-se a leitura dos números obtidos no Q.V.L. e também a escrita de outros números 

a partir da leitura dos mesmos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante da observação e análise da oficina realizada, constatou-se que, com a 

utilização do material manipulável como recurso didático, os estudantes construíram os 

conceitos objetivados. Dessa forma, o material manipulável caracteriza-se como um 

instrumento facilitador no processo de ensino e aprendizagem, visto que proporciona ao 

estudante uma experiência de aprendizagem ativa.  
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ANEXOS 

 

Figura 01:  

Quadro Valor de Lugar 

PARTE INTEIRA PARTE FRAÇÃO DE UNIDADE 
 

Nº 
CENTENA DEZENA UNIDADE DÉCIMO CENTÉSIMO MILÉSIMO 

       

 

Fonte: GOMES; CRUSIUS; DANYLUCK, 1992. 

 


