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 Este manual é um produto educacional, destinado à professores de matemática que traba-
lham com alunos do 8º ano do ensino fundamental, para auxiliar no estudo de Expressões Algébri-
cas, desenvolvido através dos passos da Engenharia Didática, conforme Artigue (1996), apresenta 
com quatro fases norteadoras, a saber:
            1 - análise preliminar; segundo Pais (2001) procura-se, inicialmente, fazer uma sondagem sobre 
o que os alunos conhecem sobre o assunto a ser estudado. Podendo observar o conhecimento empí-
rico, entendo os possíveis problemas, levando-os para a montagem das sequências didáticas de 
modo a considerar o conhecimento prévio, fazendo �car mais acessível para a formação do novo 
conceito a ser formado.
 2 - concepções e análise a priori; A segunda fase da engenharia didática conforme Pantoja 
(2007, p.7) consiste numa análise a priori que se faz sobre o saber em estudo. Nela estão presentes 
duas etapas que são a de descrição do objeto e outra de previsão de melhorias para o processo de 
ensino e aprendizagem onde são apontadas problemáticas referentes ao objeto de estudo e são 
construídas hipóteses que serão veri�cadas na prática investigativa da proposta didática a ser elabo-
rada.
 3 - aplicação da sequência didática; Nessa fase, Pantoja (2007,p.8) menciona que a sequência 
didática proposta deverá ser desenvolvida através de uma abordagem metodológica que privilegie 
a criticidade e a re�exão numa perspectiva de construção de um saber consciente e indagador.
 4 - análise a posteriori e validação;  Segundo Pantoja ( 2007, p. 10)  esta fase  se apoia sobre 
todos os dados colhidos durante a experimentação constante das observações realizadas durante 
cada sessão de ensino bem como das produções dos alunos feitas em classe ou fora dela. Nela é 
veri�cado se o aprendizado foi consolidado e se a autonomia intelectual foi alcançada determinan-
do assim a validação, ou não, da sequência didática empregada.
Tendo como suporte a Teoria Sócio- Histórica de Lev Vygotsky, onde é necessário a evolução do 
conceito espontâneo para o conceito cientí�co dos alunos, onde segundo Vygotsky (1979), a�rma 
que o primeiro conceito é adquirido no contexto cotidiano a partir de referentes concretos. Já o 
segundo é adquirido, por meio do ensino, pela atribuição de signi�cados em uma estrutura concei-
tual.
 Este trabalho foi desenvolvido como produto educacional da dissertação de Ensino de 
Expressões Algébricas com auxílio de Geometria Plana e Aritméticas, do mestrado pro�ssional em 
Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de Passo Fundo.
Este produto educacional está estruturado com atividades previstas para 16 encontros, de duas 
horas cada, totalizando 8 momentos. Para realizá-la é preciso que os alunos já possuam conhecimen-
tos relacionados aos cálculos de áreas de �guras geométricas planas, em especial quadrado e retân-
gulo, bem como conhecimentos sobre equações algébricas. Tais pré-requisitos os ajudarão a formar 
os conceitos necessários para resolver as operações que aparecem envolvendo polinômios, com 
diferentes graus.
 A seguir são apresentados os objetivos e alguns aspectos metodológicos adotados.



 1 - OBJETIVOS

 Objetivo Geral: Oportunizar condições para a compreensão do conceito de expressões algé-
bricas e sua operacionalização, através de uma sequência didática, envolvendo geometria plana e 
aritmética, visando o aprimoramento do pensamento algébrico dos alunos envolvidos.

 Objetivos Especí�cos:

 • Diferenciar expressão algébrica de expressão numérica;
 • Analisar e representar situações diversas, envolvendo a ideia de expressão;

 2 - METODOLOGIA

 • Aula expositiva e dialogada, com a participação dos alunos em atividades de questiona-
mentos com o propósito de de�nir o conceito de expressão algébrica.
 • Atividades interativas, nas quais será utilizado material manipulativo (figuras geométricas), 
como estratégias para auxiliar na formação dos conceitos algébricos, buscando a generalização 
dos mesmos.
 • Os recursos utilizados, além do quadro branco, serão figuras geométricas: quadrados gran-
des e pequenos e retângulos, com cores diferentes, o que estará detalhado a seguir.
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1.1 ROTEIRO DE ATIVIDADES - MOMENTO 1
 
 Este momento está previsto para dois períodos de aula. 
 Comece a atividade fornecendo a cada aluno uma folha em branco (pode ser sul�te). 
 Peça à eles, que representem, através de um desenho, o que lhes parece o signi�cado de “expres-
são”.

Atenção professor, pois nesse 
momento podem surgir inúmeras 
dúvidas por parte dos alunos, de 

como representar tal palavra.
Sendo assim deve explicar que eles 
devem representar na folha o que 

vem em suas mentes, quando ouvem 
ou pronunciam a palavra expressão!”

Caro professor, talvez ocorra nesse 
momento troca de ideias entre os 

alunos. Pode permitir.
 No entanto não aceite que copiem 

um dos outros, pois dessa forma 
perderia o sentido da atividade. 
Lembre-se que o que se deseja é 

saber a opinião individual de cada 
aluno para a palavra “expressão”.

Ao �ndar tal atividade deve-se questionar:

“Então qual o 
signi�cado 
da palavra 
“expressão” 
para vocês?”

Perguntar aos alunos: “No dia a dia de 
cada um de vocês, quais os tipos de 
expressões que comumente vocês 
conhecem ou ouvem?” Após algum 
tempo, se nenhum aluno comentar, 

ajude-os a se lembrarem das 
expressões faciais e instigá-los a 
representar algumas e qual seu 
signi�cado. Como por exemplo: 
expressões de alegria, zangado, 

preocupado, entre outras.

Através do diálogo o professor 
deverá induzir para a seguinte 

classi�cação
Devem classi�car as expressões em linguís-

ticas, físicas, facial, dando exemplos de 
pessoas de bom humor, felizes, tristes, 

bravas, animadas, apaixonadas, desiludi-
das pessoas que demonstram �sicamente 

cansaço, en�m inúmeros modos de 
expressões.
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 No diálogo que se seguirá, pode-se pedir que dêem exemplos de expressões de 
seus conhecimentos que ainda não foram mencionadas. Pode pedir ainda que demons-
trem aos seus colegas algumas delas, sendo que os mesmos deverão adivinhar.

Professor, deixe um tempo que 
os alunos realizem tal atividade, 

colocando-os em dupla, para 
que pensem em expressões 

variadas. Peça que um da dupla 
adivinhe a expressão de seu 

colega e, 
em seguida, o outro colega.

Após essa troca de conhecimento, pode questioná-los:

“– E matematicamente, como vocês podem se expres-
sar? É possível?”

“Nesse momento, 
deve ser observado 

as manifestações 
dos alunos.”

“– Estando uma pessoa ao supermercado, ela resolve comprar 3 pacotes de bolacha, 1 barra de
chocolate, 4 pacotes chicletes e 2 refrigerantes! Chegando ao caixa, sendo os valores respecti-
vos, R$3,20 um pacote de bolacha, R$ 3,99 uma barra de chocolate, R$ 1,50 um pacote de
chicletes e R$ 3,89 refrigerante; quanto deverá pagar pela compra?”

Dê um tempo para que os alunos resolvam a situação 
da compra no supermercado em duplas ou trios, 
dependendo no número de alunos da turma. A 

situação proposta pode estar escrita no quadro para 
facilitar a resolução. Em seguida deverá ser solicitado 
para que sejam discutidas, as soluções encontradas, 
no grande grupo, podendo, professor, se necessário, 

relembrar as operações matemática necessárias para a 
solução da situação, sanando ainda dúvidas que 

poderão surgir. 

Para que os alunos comecem a 
entender que na matemática 

encontramos expressões você 
também pode fazer uso do 

seguinte exemplo:
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 Espera-se que cheguem à seguinte expressão: 
 
 3. 3,20+ 1. 3,99+ 4. 1,50+ 2. 3,89 

 Que resulta em: R$27, 37. 

OBS: Os valores dos produtos podem variar de acordo com o diálogo estabelecido com a 
turma.
 Devem ser feitos outros exemplos propondo a troca de quantidades dos produtos 
apenas. Ao �ndar das atividades, se fará o seguinte questionamento:

 “– Por que teremos valores diferentes a pagar?”

Professor, após a realização da 
tarefa pelos alunos, você também 

deverá fazer a resolução no quadro, 
pedindo aos alunos auxílio para 
realizar os cálculos, sanando as 

possíveis dúvidas.

Professor, nesse momento, a intenção 
é levar nossos alunos a intuir a seguinte 
conclusão: para cada tipo de compra, ter 

um preço total, este dependerá da 
quantidade e do valor dos produtos a 

serem comprados. Esta escrita então será 
um exemplo de expressões matemáticas.

 Findando o primeiro 
encontro.
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ATIVIDADE 1) Dois quadrados grandes e verdes. 

 Usando as formas geométricas disponibilizadas pelo professor, deverá ser solicitado que os 
alunos montem em suas classes algumas situações (conforme apresentado a seguir), que também esta-
rão representadas no quadro. Ao juntar tais �guras, esta justa posição representará as expressões 
propostas. Depois disso, os alunos deverão reproduzir as �guras em seus cadernos e também colorir 
para o registro da atividade.
 
 Espera-se que seja reproduzido, a seguinte reposta pelos alunos

1.2 ROTEIRO DE ATIVIDADES - MOMENTO 2

 Este momento está previsto para dois períodos de aula.
 
 É preciso dividir a turma em trios para que se possa realizar algumas atividades. Será necessária 
a utilização de �guras geométricas em forma de retângulos (10cm x 1cm) e quadrados (10cm x 10cm) e 
(1cm x 1 cm), de duas cores cada tamanho (vermelho e verde), sendo que a cor verde identi�cará os 
termos positivos nas expressões algébricas e os de cor vermelha, os negativos
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ATIVIDADE 2) Um quadrado grande e verde e um retângulo verde. 

Resposta:

Resposta:

ATIVIDADE 3) Um retângulo verde, um quadrado grande e verde e um quadrado pequeno 
e vermelho



ATIVIDADE 4) Um quadrado verde e grande, um retângulo vermelho e dois quadrados 
pequenos e verdes.

Resposta

 Em seguida, cada trio deve elaborar duas expressões com o material disponível, diferentes 
das atividades anteriores, sendo que, depois, os colegas deverão resolvê-las e registrar em seus 
cadernos como as anteriores.

ATIVIDADE 5) Um quadrado grande e vermelho, dois retângulos verdes e dois quadrados 
pequenos e vermelhos. 

Resposta

Após realizarem as 
tarefas propostas dará 
inicio a socialização da 

mesma.

 Findando o segundo 
encontro.
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1.3 ROTEIRO DE ATIVIDADES - MOMENTO 3

Professor, deverá pedir aos alunos se é 
possível representar de outro modo tais 
expressões. Os alunos poderão não ver 
outro modo, ou talvez, ter alguns que 

acreditem que seja possível. Se isso 
ocorrer, deve-se pedir para quem 

acredita que sim que possa demonstrar 
de qual forma seria.

 Para dar continuidade ao trabalho inicialmente deve ser propiciado um momento de debate 
com os alunos sobre suas considerações e sobre o que foi desenvolvido. O professor deve registrar no 
quadro as cinco primeiras questões propostas aos alunos, ainda do encontro anterior, bem como se 
sugere, colocar algumas que foram elaboradas

 Depois de um tempo para a troca de questionamentos, mostrará que uma das alternativas 
pode ser a abreviada, ou melhor, dizendo, simpli�cada.

 Para representar as situações propostas de  maneira mais simpli�cada, o professor poderá 
seguir o uso de abreviação das palavras que caracterizam as formas geométricas e suas cores, atra-
vés da letra inicial, sugerindo que possa ser substituída da seguinte maneira: quadrado (q), grande 
(g), verde(v), ou então um quadrado (q), pequeno (p), vermelho (vm), retângulo (r) e assim por 
diante.

Caso aceitem tal proposta, 
seguirá a realização das 
atividades, que deverá 

ser efetivada conforme des-
crito a seguir.

 Este momento está previsto para dois períodos de aula.

Talvez precise nesse 
momento seguir com a 
atividade do encontro 

anterior, onde ocorrerá as 
explanações de cada grupo.
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 O professor também deve seguir o uso de, sinais de adição para que faça a união das �guras, 
devido à utilização de mais de uma, instigando-os ainda pelo motivo de, em algumas expressões, 
encontrarmos �guras de mesma natureza (cor, tamanho e forma), devendo-se fazer a junção das 
mesmas.

1.4 ROTEIRO DE ATIVIDADES - MOMENTO 4

ATIVIDADE 1) Dois quadrados grandes e verdes. 

Atenção professor!
O encontro deverá iniciar,
ocorrendo a sondagem do

que foi visto no
anterior, em seguida

resolve a primeira
atividade.

 Findando o terceiro
encontro.

Este momento está previsto para dois períodos.

 Considerando que os estudantes, após a retomada das tarefas do encontro anterior, já 
conseguiram representar.
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1 q g v                           1 q g v
Logo

1 q g v + 1 q g v = 2 q g v

OBS: Devido às �guras serem de mesmas naturezas, elas poderiam ser unidas em uma única expres-
são (2 q g v).

ATIVIDADE 2) Um quadrado grande e verde e um retângulo verde.

1 q g v  1 r v

OBS: Nesse modelo, por não 
serem de mesma natureza 
não há a possibilidade de 

uma expressão única a 
determinar a junção das 

peças. Assim permanece a 
escrita 1 q g v + 1 r v

Em seguida, o professor deve questioná-los se é possível juntar duas �guras ou mais. E como isso 
seria possível?
• Assim, espera-se que os alunos pensem da seguinte forma:

 O mesmo questionamento deve ser feito para os demais casos, e as conclusões anotadas por 
eles.
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ATIVIDADE 3) Um retângulo verde, um quadrado grande e verde e um quadrado pequeno 
e vermelho.

1q g v 1q p vm1 r v

Sendo apresentadas nessa atividade 
peças que não possuem a mesma 
natureza, não ocorre a junção das 

mesmas, impedindo de apresentar 
uma única expressão. Desse modo, 

permanece a escrita:
1 r v + 1 q g v + 1 q p vm 1 rv + 1q

( gv +p vm) 

Atenção Professor !
Nesse momento você também pode ajustar ao alunos a 

perceberem que existem elementos semelhantes com os 
quais se pode fazer uma junção, aparecem duas �guras de 

mesma forma, na qual essa característica pode se unir a 
outra: 1rv + 1q( gv + p vm) outro modelo pode ser v ( 1r + 
1qg) + 1 q p vm: a esse fato damos o nome de evidência, 

em que se coloca em evidência o elemento que encontra-
mos repetido, entre parentes

permanecem o que é diferente na comparação das �guras 
geométrica.
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ATIVIDADE 4) Um quadrado verde e grande, um retângulo vermelho e dois quadrados 
pequenos e verdes

1 q g v 1 r vm 1q p v 1q p v

Apresentando �guras de mesma natureza, que é 
o caso dos dois quadrados, pequenos e verdes, 
ocorreu a junção dos mesmos. Sendo assim a 

expressão tem a seguinte escrita:
1 q g v + 1 r vm + 1 q p v + 1 q p v

1q g v + 1 r vm + 2 q p v
Realizando a evidência:
1 q v ( g + 2p) + 1 r vm

1q g v + 1 r vm + 2 q p v
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ATIVIDADE 5) Um quadrado grande e vermelho, dois retângulos verdes e dois quadrados 
pequenos e vermelhos. 

1 q g vm 1 r v                   1 q p vm                                

 Tais atividades seguirão, considerando também as expressões que os trios criaram, ante-
riormente. Após um determinado período de tempo, o professor deve solicitar para os alunos que 
sejam compartilhadas as ideias no grande grupo, as quais serão também registradas no quadro e, 
sempre que houver dúvidas, deve-se ajudar a turma a saná-las. 

Ocorrendo, nesse caso, duas �guras de 
mesma natureza, podemos fazer a junção das 

mesmas, que �cará uma escrita:
1q g vm + 1 r v + 1 r v + 1q p vm + 1 q p vm

1 q g vm + 2 r v + 2 q p vm
Tornando em evidência: 

1q vm( g + p) + 2 r v

 Findando o quarto
encontro.
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1.5 ROTEIRO DE ATIVIDADES – MOMENTO 5

Este encontro deverá ocorrer em dois 
períodos, dando sequência à ideia de 

construir o conceito de expressões algébri-
cas, o que seguirá através das cinco ativida-

des vistas no decorrer dos encontros 
anteriores, juntamente com as outras 

atividades criadas pelos alunos. Deverão ser 
utilizadas as mesmas questões, para que, ao 
�ndar da proposta, possibilite a comparação 

sobre os diferentes modos de expressão.

 Iniciando-se, então, com a expressão de medida da superfície (área) das �guras, sendo 
que os mesmos já deverão ter conhecimento das fórmulas do cálculo da área do quadrado e do 
retângulo, que se dá por:

 Área= Lado X Lado

Com a necessidade de identi�car os lados das �guras por 
alguma representação, após diálogo, com o propósito de 

inserir as letras, poderá ser sugerido que seja usado, quando 
for um retângulo, o lado maior representado pela letra “x” e o 
lado menor a letra “y”. No quadrado grande, os lados poderão 
ser representados pela letra “x” e para o quadrado pequeno 
os lados poderão ser representados pela letra “y”. Ocorrendo 
ainda a necessidade das cores também estarem representa-

das nas expressões, sendo que poderá para a cor verde o sinal 
de positivo (+) e para a cor vermelha o sinal de negativo (-), 
fazendo ainda a importante observação, se assim for de�ni-
do, de que não existe área negativa, sendo esse sinal, neste 

caso, usado apenas para representar a cor.

Tendo concordância de tais sugestões, seguem as atividades

Professor, é preciso dar um tempo para 
que encontrem as áreas corresponden-
tes a cada �gura geométrica trabalhada. 
Depois, a ideia será debatida no grande 

grupo, quando é feito o registro no 
quadro, sanando possíveis dúvidas 

apresentadas.
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x x
x

Logo:                                        
x .x = x ²                                                          - ( x . x)= - x²

y y

x      x
Logo:
x .y= xy                                                                - ( x. y) = - xy

y y

y              y   

Logo:  
-(y . y) = - y²                                                           y . y= y²      

Espera-se que �quem destas maneiras as áreas, utilizando-se as letras para cada �gura:

 Na sequência, cada aluno, tomando a disposição das �guras na atividade anterior, as escreverá 
algebricamente, tendo as áreas dessas �guras como referência. Assim, as expressões deverão �car da 
seguinte maneira:

 ATIVIDADE 1. Dois quadrados grandes e verdes: 2qgv
 Respostas A = 2x²

17
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 Findando o quinto
encontro.

 ATIVIDADE 2. Um quadrado grande e verde, um retângulo verde: 1qgv, 1rv
 Resposta: A = x² + xy
 Aplicando a evidência nesse caso:
 A= x ( x+y)

 ATIVIDADE 3. Um retângulo verde, um quadrado grande verde, um quadrado pequeno e 
vermelho: 1rv, 1qgv, 1qpvm
 Resposta : A = xy + x² + (-y²)
 Aplicando a evidência:
 A= x ( y + x) – y²  outro modo A= y ( x - y) + x²

 ATIVIDADE 4. Um quadrado grande e verde, um retângulo vermelho e dois quadrados 
pequenos e verdes: 1qgv, 1ra, 2qpv, 
 Resposta: A = x² + (-xy) + 2 y²
 Aplicando a evidência:
 A = x ( x – y) + 2 y ²    outro modo  A = x² + y ( -x + 2y)

 ATIVIDADE 5. Um quadrado grande e vermelho, dois retângulos verdes e dois quadrados 
pequenos e vermelhos: 1qgvm, 2rv, 2qpvm
 Resposta: A = - x² + 2xy + (-2 y²) 
 Aplicando a evidência:
 A = x (-x + 2y) – 2y²   outro modo  A= -x² + 2y ( x- y)

 As atividades seguirão sendo aplicadas também nas expressões elaboradas pelos alunos. 
Todas registradas no quadro, para que possam ser sanadas possíveis dúvidas. Caso sobre tempo 
poderá ser realizada uma re�exão olhando os diferentes tipos de expressões, caracterizando o 
que mudou ao longo desse processo, até chegar a utilização do x e y associados aos números.
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1.6  ROTEIRO DE ATIVIDADE - MOMENTO 6

Iniciando com a retomada da discus-
são e análise que foi realizada no 

último encontro e realizando ainda a 
correção das atividades que haviam 
sido propostas, para que se possam 

conceituar as expressões algébricas, os 
alunos deverão ser questionados com 

as
seguintes perguntas:

 1) O que representam as letras y e x?
 2) Os dois tipos de atividades representam expressões matemáticas? Qual a diferença 
entre as atividades?
 3) Como vocês explicariam para os colegas o que é uma expressão algébrica?
 4) Vocês saberiam dizer quantos termos (�guras) tem cada uma das expressões                    
algébricas?
 5) Quais as operações que separam um termo de outro numa expressão algébrica?

Sendo assim, 
poderá se 

generalizar que:

 Expressão algébrica é formada por números, letras e operações. Por exemplo:

 1 a² + 1 ab, em que: 
 1 é coe�ciente linear
 a², ab são termos algébricos
 + é operação (adição).

Este momento está previsto para dois períodos de aula.

 Findando o sexto
encontro.
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1.7 ROTEIRO DE ATIVIDADES - MOMENTO 7

 ATIVIDADE 1. A = x² +x²
     A = 2x²

 Tem um termo, então, para um: falamos mono, e para um termo na linguagem matemática 
damos o nome de monômio.

 ATIVIDADE 2.  A = x² + xy

 Para ajudá-los na compreensão dos termos utilizados, pode-se questionar os alunos:
Temos dois, certo? Como chamamos alguém que é duas vezes campeão? Bicampeão certo?
Então, para dois termos algébricos, chamamos de binômio (dois termos) na linguagem matemática.

 ATIVIDADE 3. A = xy + x²+ (-y²)
 A = x²– y² + xy
 Questionar os alunos:
 Chamamos de que pessoal que ganhou o jogo de futebol três vezes? Tricampeão certo?
Então, para três termos algébricos chamamos de Trinômio.

Em seguida, se deve fazer a análise de 
quantos termos tem cada expressão, 

mostrando que a quantidade de 
termos de cada equação corresponde 
a uma classi�cação. Dando exemplos 

para que se possa construir o conceito 
corresponde à quantidade de seus 

termos.
 

Como nas atividades inicialmente 
aplicadas não foi reproduzida situação 
que representasse um Polinômio, de 

quatro termos ou mais, é preciso 
elaborar outro exemplo contendo 

essas características.

 Este momento está previsto para dois períodos de aula. Iniciando o encontro e relembrando os conceitos 
formados no encontro anterior
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 ATIVIDADE 4.    A = x² + (-xy) + 2 y² + (- 2 y²)
 Contendo quatro termos, matematicamente, será classi�cado como Polinômio de quatro 
termos.

 ATIVIDADE 5.  A = - x² + 2xy + (-2 y²) + (-xy) + 2y²
 Contendo cinco termos, teremos um Polinômio de cinco termos.

 Seguindo, dessa maneira, as demais classi�cações em relação aos maiores que cinco, sendo a 
primeira palavra o polinômio seguido da classi�cação de quantos forem os termos.

  Então, é contado que polinômio, é toda expressão algébrica composta de um ou mais termos 
algébricos. Sendo assim, monômios, binômios e trinômios são casos especiais de polinômios, acom-
panhados de polinômio de quatro termos, e assim por diante.

Exercícios:

 1- Una os termos semelhantes e, classi�que também as expressões algébricas em monô-
mio, binômio, trinômio ou polinômio:

 a) Ax + ak
 b) By +xc +xd
 c) gt+ xc+ad
 d) fr+ ty- fr+ ty
 e) JK+ hg+ tu+ Yi+ xy

 2-Associe a segunda coluna (classi�cação do polinômio) de acordo com a primeira:

 ( 1 ) ax²                                                (      ) polinômio
 ( 2 ) ax + 3by – 2ab – 3a   (      ) trinômio
 ( 3 ) xy + 2x²y²     (      ) monômio
 ( 4 ) 3a + 4x – b    (      ) polinômio

Em seguida, é preciso que 
sejam passados no quadro 
alguns exercícios, para que 

os alunos pratiquem o 
conhecimento até o 

momento construído.

Após a correção das 
atividades, cada trio deve 
fazer as medições do valor 
dos lados de cada �gura.
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 O professor pode informar as seguintes medições do valor dos lados de cada �gura, sendo 
as medidas correspondentes: o quadrado grande com medições dos lados iguais a 10 cm (x), o 
retângulo possuindo o lado menor igual a 1cm (y), e o lado maior igual a 10 cm (x) e o quadrado 
menor possui as medidas dos lados igual a 1 cm ( y) .

 Após as medições, deverão substituir os números correspondestes pelas letras que repre-
sentam a medida dos lados, anteriormente realizadas.
 
 Segue abaixo as atividades, para que se obtenha o padrão para calcular a área total de cada 
expressão.

 ATIVIDADE 1- 
 A=2x²
 A=2.10²
 A=2. 100
 A= 200

  Logo a área de 2 quadrados grandes e verdes será 200.

 ATIVIDADE 2-
 A = x² + xy
 A= 10² + 10.1
 A= 100 + 10
 A= 110

 Logo a área do quadrado grande verde, mais a área do retângulo verde é igual a 110.

 ATIVIDADE 3-
 A = xy + x² + (-y²)
 A= 10.1 + 10² + 1²
 A= 10 + 100 + 1
 A= 111

Obs: O sinal de negativo indica apenas a cor da �gura e não irá interferir para encontrar o valor da 
área. Assim, a área do retângulo verde, mais a área do quadrado grande e verde, mais a área do 
quadrado pequeno vermelho é igual a 111.
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 Findando o sétimo
encontro.

 Em seguida, é passado atividades para que se possa analisar se os alunos compreenderam 
o que foi explicado.

 Atividade:

 1. Encontre o valor numérico dos polinômios abaixo sendo, a = 0, b= 1, x = – 1 e y = 2:
 a) ax² + by
 b) 2xy + x² – a²x
 c) x² - 5x + 8
 d) ax²+2xy
 e) a²y –bx+ x²
 f ) y²+ xy+ab

Desse modo, os alunos 
devem ser conduzidos a formar 
o conceito de valor numérico, 

que tem por objetivo substituir 
as letras por números, encon-
trando o valor da expressão 

algébrica.
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1.8 ROTEIRO DE ATIVIDADES – MOMENTO 8

 A avaliação ao �ndar desta sequência didática, que deverá ser analisada nos oito encontros se 
dará durante o desenvolver das atividades, momento em que será anotado todas as atitudes demons-
tradas pelos alunos, de tal modo a poder entendê-los sobre possíveis di�culdades sanando-as sempre 
que detectadas, resultando com a conclusão de tal estudo em bons ou ruins elementos
que passarão a classi�cá-la.

 Deve ser aplicada uma avaliação por escrita (que se encontra no anexo), sobre os conteúdos 
trabalhados, para que se possa observar o desenvolvimento do aluno, em seguida deverá ser solicita-
do para que façam a representação da palavra “expressões” novamente, possibilitando a
comparação com o início da proposta.

 Assim a sequência será �nalizada e o professor poderá observar os avanços cognitivos ocorri-
dos em seus alunos.

Bom trabalho Professor!
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ANEXO

Avaliação de Matemática

NOTA
_____

Nome: ______________________________________________________  Ano: 8º ano Turma: única 

Data:___/___/____

Instruções:
 A atividade avaliativa é individual e sem consulta ao material.
 As questões devem apresentar desenvolvimento claro.
 A avaliação contém 3 questões e seu valor total é 8, sendo que cada questão tem o mesmo 
valor, ou seja, 2,667 cada.
 O tempo de realização da prova é de dois períodos.

1) Classi�que as expressões algébricas, conforme o número de termos em monômio, binômio, trinômio, ou 

polinômios:

2) Coloque em evidência, se possível, as expressões algébricas:

a)   x² + xy+ b

b)  cd+ 3d² + a

c)  ij + jd + 5a

d)  kh + jhi+ 4bdf

a) 2xy²

b) 4ab + x² - 3xy

5 4c) 6x³ – y – 7zt + 2x²y³z

d) 5a + 2b – 4a²b – ab²

e) tz³ + zv³ 

3) Encontre o valor numérico de cada expressão algébrica, sendo a = 0, b = 1, x= –1 e y = 2:

a) ab + x²y – b³y

b) 3xy + 4a³ – 2b²– y

c)  3ay³ - 4bx

d) 2bxy + 3x³ - y²x - ab²
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