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Resumo:  

Pesquisas recentes em educação matemática mostram que a utilização de metodologias de 

ensino lúdicas pode contribuir para o alcance de melhores resultados na aprendizagem de 

conceitos matemáticos, principalmente quando as mesmas são desenvolvidas com alunos 

das séries iniciais do Ensino Fundamental, pois essas atividades facilitam o processo de 

abstração e compreensão dos conceitos matemáticos. O presente trabalho apresenta relatos 

de atividades lúdicas desenvolvidas no projeto “Minha Escola é 10!”, desenvolvido e 

organizado pelo Instituto Federal Catarinense – Campus Sombrio, que tinham por objetivo 

o ensino de conceitos da geometria por meio de atividades lúdicas, como dobraduras e 

construção de sólidos geométricos com canudos plásticos e materiais concretos, como o 

Tangram. 
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1. Introdução  

O presente artigo apresenta relatos de atividades didático-pedagógicas 

desenvolvidas durante a realização do projeto de extensão “Minha Escola é 10!”, elaborado 

e desenvolvido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – 
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Campus Sombrio e a prefeitura do município de Santa Rosa do Sul, que é localizado no 

extremo sul do estado de Santa Catarina. 

Esse projeto de extensão teve por objetivo dar apoio técnico-pedagógico à Escola 

de Educação Básica Irmã Inês Ogliare, localizada na comunidade de Vila Nova, zona rural 

do município de Santa Rosa do Sul. O apoio pedagógico era caracterizado pelo 

desenvolvimento de oficinas compreendidas em diversas áreas do conhecimento, como 

Literatura, Artes, Meio Ambiente, Informática e Matemática. Conforme Maciel, Cardoso e 

Ribeiro (2013), dezoito crianças participaram do projeto, sendo que as mesmas 

frequentavam o ensino fundamental entre o primeiro e o quinto ano.  A comunidade de 

Vila Nova é formada por famílias de baixa renda e com crianças que possuíam baixo 

rendimento escolar, principalmente na disciplina de Matemática. Diante desta realidade, a 

proposta das oficinas de Matemática desenvolvidas tinham por objetivo melhorar a 

compreensão dos alunos com relação aos conceitos matemáticos necessários à sua 

aprendizagem, sempre procurando dar significado aos mesmos a partir de situações 

vivenciadas no cotidiano. Para o desenvolvimento do projeto, o IFC (Instituto Federal 

Catarinense – Campus Sombrio) disponibilizou bolsa de extensão a um aluno do curso de 

Licenciatura em Matemática, um do curso de Engenharia Agronômica e um do curso de 

Tecnólogo em Gestão em Turismo. 

O planejamento das atividades acontecia sempre uma vez por semana. As 

atividades eram geralmente com uma abordagem lúdica, porem sempre objetivando a 

construção de algum conceito matemático. Essa abordagem facilitou o envolvimento de 

todo o grupo de alunos uma vez que s tratava-se de um grupo heterogênio e que possuíam 

certa aversão à Matemática. O projeto procurou envolver os alunos em sua aprendizagem 

por meio de cada oficina, um momento diferente do vivido comumente em sala de aula.  O 

ensino da Matemática que, conforme aponta D’Ambrósio (1989), não dá significado ao 

aluno sobre os motivos que o levam a aprender tais conteúdos. 

Sabe-se que a típica aula de matemática a nível de primeiro, segundo ou terceiro 

graus ainda é uma aula expositiva, em que o professor passa para o quadro negro 

aquilo que julga importante. O aluno, por sua vez, copia da lousa para o seu 

caderno e em seguida procura fazer exercícios de aplicação, que nada mais são 

do que uma repetição de um modelo de solução apresentado pelo professor. [...] 

Os professores em geral mostram a matemática como um corpo de 

conhecimentos acabado e polido. Ao aluno não é dado em nenhum momento a 

oportunidade ou gerada a necessidade de criar nada, nem mesmo uma solução 
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mais interessante. O aluno assim passa a acreditar que na aula de matemática o 

seu papel é passivo e desinteressante. (D’AMBRÓSIO, 1989, p.1-2). 

O objetivo das oficinas, de modo geral, era de abordar conceitos matemáticos 

elementares e essa abordagem iniciou-se com os conceitos básicos da geometria. Para isso 

foram planejadas e desenvolvidas sequências didáticas que foram norteadoras para o 

desenvolvimento de duas oficinas sobre dobraduras, onde foram abordados os conceitos 

referentes a retas, plano e também a construção de formas como aviões, balões, entre 

outras se utilizando o origami como técnica de ensino. A segunda oficina abordou a 

geometria espacial, por meio da construção de sólidos como o cubo, prisma triangular e 

paralelepípedo. A terceira oficina trabalhou a construção de figuras planas a partir da 

construção do Tangram com as crianças. Em todos os momentos de manipulação do 

material eram abordados os conhecimentos matemáticos envolvidos e utilizados durante a 

realização das atividades.  

2. Metodologia  

Partindo-se da necessidade de utilizar-se ao máximo da abordagem lúdica, 

inicialmente foram desenvolvidas as sequências didáticas que foram norteadoras das 

atividades.  

Na primeira oficina, foram abordados conceitos de ponto, reta e plano, ângulos e 

figuras planas. Para isso, foram utilizadas folhas de papel A4, lápis, borrachas, réguas e 

esquadros. Inicialmente, foram apresentadas aos alunos as ideias de ponto e reta por meio 

da utilização de objetos encontrados na sala de aula, como, por exemplo, os parafusos que 

prendiam o quadro passavam a ideia de ponto ao passo que, os rejuntes do piso passavam a 

ideia de reta. 

Após isso, os alunos passaram a construir com folhas de papel A4 figuras planas 

como quadrados, triângulos, paralelogramos, dentre outras, por meio de dobraduras. 

Posteriormente, foi trabalhada a ideia de ângulo utilizando-se as formas construídas e 

também o manuseio de transferidores. 

Na segunda oficina, foi trabalhada a construção de figuras como aviões, borboletas 

e balões, utilizando-se a técnica do origami. Nessa oficina, foram reforçados os conceitos 

de reta, ângulos e figuras planas. 
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Figura 01: Alunos durante a oficina de dobraduras 

Fonte: Os Autores 

 

O reconhecimento dos elementos trabalhados durante a atividade deu-se por meio 

do diálogo entre o bolsista que ministrou a oficina e os alunos participantes, sendo que, 

também foram realizadas comparações entre as formas geométricas que compunham cada 

figura construída e elementos da sala de aula e do cotidiano, objetivando uma maior 

compreensão do assunto que estava sendo abordado.  

Na terceira oficina desenvolvida, foi utilizado o Tangram. Em um primeiro 

momento, foi abordado o seu conceito histórico, seguido da construção do mesmo 

juntamente com os alunos por meio de dobraduras. 

Durante a construção do Tangram, os alunos eram questionados sobre quais eram 

os tipos de retas que eram formadas durante a realização das dobras, quais eram as figuras 

que eram formadas, qual a fração que cada parte representa no todo do Tangram. 

Posteriormente, foram construídas outras figuras com as peças do Tangram, como 

triângulos, retângulos, paralelogramos; assim como figuras diversas como espadas, casas 

entre outras.  

Na última oficina desenvolvida, foi abordada a construção de sólidos geométricos a 

partir de materiais alternativos, em nosso caso, canudos de refrigerante e massa de 

modelar. 

Inicialmente, foi explicado aos alunos que o estudo da geometria não se limitava 

apenas às formas planas, mas também às formas espaciais. Posteriormente, foram 

apresentadas aos alunos as formas espaciais que iriam ser construídas, sendo elas o cubo, o 

prisma triangular e o paralelepípedo. 
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Em um segundo momento, deu-se inicio a construção das formas. Para isso, os 

alunos precisaram medir os canudos e cortá-los nos tamanhos pré-estabelecidos. Após isso, 

deu-se inicio à construção efetiva das figuras espaciais pelos alunos bem com o estudo de 

cada forma em relação aos conceitos matemáticos envolvidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Prisma Triangular construído durante o desenvolvimento da oficina. 

Fonte: Os Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Paralelepípedos construídos durante o desenvolvimento da oficina 

Fonte: Os Autores 
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Figura 04: Cubos construídos durante o desenvolvimento da oficina. 

Fonte: Os Autores 

 

3. Resultados 

 

Ao final de cada oficina, era realizado, juntamente com os alunos participantes um 

debate sobre os assuntos que foram abordados, objetivando avaliar o grau de compreensão 

que cada aluno obteve com relação ao conceito matemático desenvolvido. 

De acordo com as informações coletadas durante os debates e as observações 

realizadas durante o desenvolvimento das oficinas, era possível perceber que os alunos 

estavam compreendendo não somente os conceitos geométricos trabalhados, mas também 

quais eram as origens dos mesmos, o que aumentou o interesse dos mesmos com relação à 

participação nas oficinas de Matemática, pois, segundo relatos dos mesmos, estavam 

aprendendo de modo diferente, sendo que para muitos, as atividades desenvolvidas não 

passavam de brincadeiras e, quando lhes foi explicado que as atividades que estavam 

fazendo eram na verdade construções de ideias matemáticas, os mesmos mostraram-se 

surpresos. 

A abordagem da Geometria, conforme foi realizada, permitiu que alunos que não 

aprendessem um pouco mais de Matemática e visualizar que a matemática, embora, que 

diferente da formal, está presente em seu cotidiano, sendo necessário aprender a observar 

como ela é importante em nossas atividades diárias. 
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Após a abordagem dos conceitos geométricos, a finalização do estudo da geometria 

deu-se com a proposta de aplicação dos conceitos matemática estudado na construção da 

maquete da escola, neste momento percebeu-se que a compreensão dos conceitos 

trabalhados anteriormente tornou-se mais evidente pelos alunos, onde os conceitos 

trabalhados nas oficinas aqui descritas foram retomados à medida que eram necessários na 

elaboração da planta, além de que novos conceitos foram abordados, como a utilização da 

escala numérica e a utilização de instrumentos de medida, como por exemplo trena e régua. 

Com a conclusão da maquete, foi realizado um novo debate com os alunos, sendo que 

neste, os alunos identificaram as formas geométricas construídas anteriormente em partes 

da maquete, como o telhado sendo um prisma triangular e o corpo da maquete sendo um 

paralelepípedo, além das demais formas geométricas desenhadas na mesma, como 

quadrados e retângulos representando as portas e janelas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Planta e Maquete da escola desenvolvida juntamente com os alunos 

Fonte: Maciel, Cardoso e Ribeiro (2013) 

Para a finalização desde conjunto de oficinas foram realizadas também avaliações 

individuais, sendo possível concluir que, para o grupo de alunos envolvidos no projeto, a 

abordagem mais lúdica de conceitos matemáticos, como a Geometria, foi benéfica para o 

processo de aprendizagem, uma vez que promoveu a interação entre os alunos e o 

professor, assim como permitiu que os alunos compreendessem esses conceitos de modo 

mais efetivo por meio da construção e utilização de materiais manipulativos, como os que 

foram desenvolvidos nas oficinas, conforme afirmam Cardoso, Durigon e Maciel (2012): 

O uso de materiais didático-pedagógicos nas aulas de matemática pode 

contribuir positivamente na qualidade do fazer pedagógico. O uso de diferentes 

recursos pode provocar uma releitura dos conceitos já estabelecidos e/ou 
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construir novos conceitos, além de melhorar a relação entre o processo de ensino 

e aprendizagem, dentre outras vantagens. 
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