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Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a utilização de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) através de Sequências Didáticas Eletrônicas com o intuito 

de promover a recuperação de conteúdos para alunos do Ensino Fundamental com 

dificuldades de aprendizagem nos temas Frações e Equações de 1° grau. Os trabalhos foram 

desenvolvidos no âmbito do Projeto Observatório da Educação do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIM) em convênio com uma escola 

pública do município de Canoas. As experiências ocorreram a partir de encontros semanais no 

Laboratório de Informática da escola no turno inverso das aulas, nos quais os alunos 

trabalhavam com testes adaptativos e sequências didáticas eletrônicas. Os resultados 

apontaram que o trabalho com Sequências Didáticas Eletrônicas possibilitaram a retomada de 

ideias, conceitos e procedimentos favorecendo a recuperação de conteúdos e a superação de 

dificuldades. 
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1. Introdução 

O presente artigo tem como objetivo apresentar resultados de ações desenvolvidas no 

Projeto Observatório da Educação do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática (PPGECIM) da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), no âmbito de duas 

pesquisas de mestrado. 

O Projeto do Observatório mencionado apresenta uma proposta de formação 

continuada para professores de Séries Iniciais, de Ciências e Matemática, integrando a 

qualificação dos professores e a pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática, a ser realizada 

no Ensino Fundamental de escolas públicas, da região metropolitana de Porto Alegre, do 

estado do Rio Grande do Sul. A experiência dos membros da equipe deste projeto se origina 

da atuação de todos os docentes nos diferentes níveis de ensino (Fundamental, Médio e 

Superior) e se constitui como grupo na orientação das dissertações e teses inseridas no 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIM), da 

Universidade Luterana do Brasil.  

O Projeto busca obter subsídios que permitam desenvolver, aplicar e avaliar como é 

possível aprimorar o desempenho, dos estudantes do Ensino Fundamental, em Ciências e 

Matemática de escolas públicas dos municípios referidos, qualificando a prática docente a 

partir de estratégias de formação continuada, de forma presencial e a distância, e se 

desenvolve a partir de quatro subprojetos: Formação Continuada de Professores de Ciências e 

Matemática, Perspectivas Atuais em Ensino e Aprendizagem em Ciências e Matemática, 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Inovando o Currículo de Ciências e 

Matemática através da Incorporação das Tecnologias da Informação e Comunicação, 

vinculados as linhas de pesquisa do PPGECIM  

As ações que serão apresentadas neste artigo se referem ao desenvolvimento de 

propostas que viabilizem a recuperação de conteúdos. Neste contexto, o Grupo de Estudos 

Curriculares de Educação Matemática (GECEM) do Programa de Pós-Graduação no Ensino 

de Ciências e Matemática (PPGECIM) tem desenvolvido pesquisas com o uso de Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC). Essas pesquisas tem se direcionado ao desenvolvimento 

de sequências didáticas com o uso de recursos tecnológicos para o ensino e aprendizagem de 

conteúdos matemáticos.  

O Ministério da Educação (MEC) através do documento Tecnologias na Escola 

(BRASIL, 1999) ressalta que no processo de incorporação das tecnologias na escola, aprende-
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se a lidar com a diversidade, a abrangência e a rapidez de acesso às informações, bem como 

com novas possibilidades de comunicação e interação, o que propicia novas formas de 

aprender, ensinar e produzir conhecimento, que se sabe incompleto, provisório e complexo. 

O uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) na educação também 

pode influenciar beneficamente, quando utilizadas como suporte ao trabalho docente, 

contribuindo na agilização das tarefas dos mesmos, como fonte de informação do 

conhecimento real dos alunos, e auxiliando o professor a ensinar (GROENWALD; 

MORENO, 2006). Além disso, a construção de uma sequência didática com uso de 

tecnologias pode estimular o aluno a desenvolver o raciocínio lógico e ampliar o pensamento 

matemático, elementos básicos para adquirir conhecimento, explorando situações que 

possibilitam ao estudante testar ideias e formular hipóteses, proporcionando um ambiente de 

interatividade. 

Segundo Ponte (1995), a utilização das TIC na Matemática, valorizam as 

possibilidades de realização, na sala de aula, de projetos e atividades de modelação, 

exploração e investigação, favorecendo o desenvolvimento, nos alunos, de atitudes mais 

positivas e uma visão mais completa sobre a natureza desta disciplina. Sendo assim, o uso das 

TIC no meio escolar pode ser utilizado, pelo educador, como um facilitador no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, sendo também, um 

recurso que pode ser empregado para a recuperação de conteúdos com alunos que apresentam 

dificuldades em Matemática. 

Buscando proporcionar uma recuperação de forma individualizada para aqueles alunos 

que apresentam dificuldades de aprendizagem com os conteúdos de Frações e Equações de 1º 

grau, foi utilizado o Sistema Integrado de Ensino e Aprendizagem (SIENA). O SIENA foi 

desenvolvido pelo grupo de Tecnologias Educativas da Universidade de La Laguna (ULL), 

Tenerife, Espanha juntamente com o Grupo de Estudos Curriculares de Educação da 

Matemática (GECEM), da ULBRA, Canoas, Brasil. É um sistema para apoio ao 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de um conteúdo qualquer, que 

permite disponibilizar testes adaptativos a serem realizados pelos estudantes, a partir dos 

quais o sistema gera um mapa individualizado que apresenta o desempenho dos mesmos. 

Assim, considerando este desempenho, e caso o mesmo não seja satisfatório, podem ser 

disponibilizadas sequências didáticas específicas, organizadas e articuladas para uma 

retomada de ideias, conceitos e procedimentos.   

Segundo Lemos, Monteiro, Seibert e Groenwald (2011, p.3) este sistema pode se 

constituir em um instrumento para auxílio ao professor na recuperação de conteúdos, já que 
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possibilita que seja realizada uma retomada de forma diferenciada e individualizada, de 

acordo com as necessidades de cada estudante. 

Neste contexto foram realizadas duas investigações, em torno da implementação
5
 de 

Sequências Didáticas Eletrônicas para recuperação de conteúdos, com os temas Equações de 

1º grau e Frações, buscando a superação das dificuldades dos alunos nos referidos conteúdos. 

Apresenta-se a seguir aspectos sobre o desenvolvimento destas Sequências e considerações 

sobre os experimentos realizados com os alunos. 

 

2. Sequência Didática Eletrônica  

Conforme já explicitado, o GECEM vem desenvolvendo pesquisas em torno do 

desenvolvimento de Sequências Didáticas utilizando as TIC. Sendo assim, entende-se por 

Sequência Didática a organização de determinado conteúdo, a partir da articulação entre 

conceitos, procedimentos e atividades, estruturados com o objetivo de promover a 

aprendizagem. Essas sequências didáticas podem ser compostas por materiais de leitura, 

jogos, atividades lúdicas, exercícios e de avaliações ao longo e ao final do processo de ensino. 

As pesquisas do GECEM têm procurado incorporar nas Sequências Didáticas 

desenvolvidas, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), através de hipertextos, 

softwares, aplicativos, jogos online, vídeos e outros recursos tecnológicos. Com a intenção de 

promover interação entre o aluno e o conteúdo a ser trabalhado, tornando o processo de 

ensino e aprendizagem mais dinâmico. A utilização de recursos tecnológicos e a articulação 

destes em uma sequência didática é o que denominamos como Sequência Didática Eletrônica. 

Para o planejamento, desenvolvimento, utilização dos recursos e métodos a serem 

adotados na construção das Sequências Didáticas Eletrônicas, as pesquisas do GECEM tem 

adotado como referencial metodológico o design instrucional. Filatro (2008) considera que o 

termo design é o resultado de um processo ou atividade (um produto), em termos de forma e 

funcionalidade, com propósitos e intenções claramente definidos, enquanto instrução é a 

atividade de ensino que se utiliza da comunicação para facilitar a aprendizagem. Assim 

Filatro (2008) define design instrucional como sendo: 

  

[...] a ação institucional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o 

desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e 

produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de promover, a 

partir dos princípios de atividades e instrução conhecidos a aprendizagem humana. 

Em outras palavras, definimos design instrucional como o processo (conjunto de 

atividades) de identificar um problema (uma necessidade) de aprendizagem e 

                                                 
5
 Utiliza-se neste trabalho implementar no sentido de desenvolver, aplicar e avaliar. 
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desenhar, implementar e avaliar uma solução para esse problema (FILATRO, 2008, 

p. 3). 

 

Corroborando com essa ideia, Romiszowski (2004) afirma que design instrucional é a 

área da tecnologia educacional entendido como planejamento baseado em princípios 

científicos de comunicação, aprendizagem e ensino, visando à melhoria do processo ensino e 

aprendizagem e dos materiais didáticos sendo elaborados.  

Para Filatro (2010), compreender de que forma as TIC contribuem para o 

aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem representa uma oportunidade de 

redescobrir a naturaza ímpar, insubstituível e altamente criativa da educação no processo de 

desenvolvimento humano e social. A autora completa que esse é o campo de pesquisa e 

atuação do design instrucional, entendido como o planejamento, o desenvolvimento e a 

utilização sistemática de métodos, técnicas e atividades de ensino para projetos educacionais 

apoiados por tecnologias. 

Para o desenvolvimento e estruturação das Sequências Didáticas Eletrônicas têm-se 

utilizado as cinco fases propostas por Filatro (2008).  A fase de Análise consiste em entender 

o problema e projetar uma solução para este. Para a autora, esta pode ser feita através do 

levantamento das necessidades educacionais, a caracterização dos alunos e a verificação de 

possíveis soluções.  No caso das sequências, esta fase, em geral, se constitui na realização de 

levantamento bibliográfico, análise sobre os processos de ensino e aprendizagem do conteúdo 

a ser trabalhado, assim como as principais dificuldades apresentadas pelos alunos. 

 O Design consiste na fase de planejamento das ações a partir do levantamento 

realizado na fase de análise. É nesta fase que são estabelecidas as estratégias e atividades a 

serem utilizadas, os objetivos traçados e as seleções das mídias e ferramentas apropriadas 

(FILATRO, 2008). No âmbito das sequências, esta fase ocorreu por meio do planejamento 

das ações, identificação de ferramentas e materiais a serem utilizados para a construção da 

sequência didática. Já a fase de Desenvolvimento compreende a produção e adaptação dos 

recursos e atividades didáticas a serem utilizados. Esta fase se constitui na construção da 

Sequência Didática Eletrônica.  

As fases de Implementação e de Avaliação se constituem na publicação do material 

desenvolvido e execução deste, ou seja, a implementação junto aos alunos. E a avaliação 

ocorre a partir do desenvolvimento junto aos alunos, avaliando os aspectos positivos e 

negativos da Sequência Didática Eletrônica. 
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As Sequências Didáticas Eletrônicas
6
 são constituídas por materiais de estudo salvos 

em HTML, atividades criadas nos software Scratch e JClic, utilização de jogos, atividades 

online, objetos de aprendizagem e vídeos os quais serão ilustrados a ser a seguir. 

Na figura 1 são apresentados exemplos de materiais de estudo presentes nas 

sequências didáticas, estes foram construídos com o objetivo de retomar as ideias e conceitos, 

organizados a partir de situações problemas, buscando a compreensão dos conceitos e 

procedimentos.  

Figura 1 – Exemplo de materiais de estudos 

  

Fonte: Pesquisa 

 

Com o objetivo de retomar e aprofundar aspectos trabalhados nos materiais de 

estudos, foram utilizadas atividades criadas no software JClic, cujo exemplos são 

apresentados na figura 2. O JClic é um programa livre para a criação, realização e avaliação 

de atividades educativas multimídia, desenvolvido na plataforma Java.  

 

Figura 2 – Exemplos de atividades no JCLIC. 

 

Fonte: Pesquisa 

As sequências didáticas contaram, também, com objetos de aprendizagem, atividades 

e jogos online com a intenção de proporcionar, aos estudantes, contato com o conteúdo de 

forma interativa e lúdica. Utilizou-se também, vídeos com o objetivo de ampliar e retomar o 

                                                 
6
 As sequências didáticas desenvolvidas estão disponíveis em http://siena.ulbra.br/. Para acesso entrar em 

contato com os autores deste artigo, pois é necessário login e senha. 
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que foi apresentado nos materiais de estudo e nas atividades. Na figura 3 apresenta-se 

exemplos destes recursos utilizados. 

 

Figura 3 – Exemplos de jogos, atividades online, objetos de aprendizagem e vídeos. 

 

 
Fonte: http://www.aplusmath.com/Games/PlanetBlast/index.html; 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu2.html; 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_324_g_3_t_2.html?open=instructions 

http://www.youtube.com/watch?v=ZwrH8nT7J1I 

 

Disponibilizar as Sequências Didáticas Eletrônicas na plataforma SIENA possibilita, 

conforme Groenwald, Zoch e Homa (2009), que os alunos deixem de receber o mesmo 

conteúdo o tempo todo e passem a percorrer caminhos diferenciados de acordo com o seu 

perfil e com o seu desempenho. Esse tipo de avaliação vai ao encontro da ideia de 

recuperação de conteúdos que está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB nº 9394 (BRASIL, 1996). A LDB estabelece, no artigo 12 do título IV, que é 

de responsabilidade dos estabelecimentos de ensino “prover os meios para a recuperação dos 

alunos de menor rendimento” (parágrafo V). E ainda, no artigo 13, consta que “os docentes 

incumbir-se-ão de estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento”.  

Buscando atender aos pressupostos aqui apresentados foram desenvolvidas as 

Sequências Didáticas Eletrônicas e disponibilizadas no Sistema Integrado de Ensino e 
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Aprendizagem (SIENA) com o objetivo de proporcionar uma recuperação de conteúdos de 

forma individualizada e diferenciada conforme estabelecido pela LDB. 

 

3. Experiências e Resultados  

A partir da construção das Sequências Didáticas Eletrônicas e de suas implementações 

no SIENA, foram realizadas duas intervenções com os alunos, uma no primeiro semestre, 

com o conteúdo Frações e outra no segundo semestre do ano de 2012, com as Equações de 1º 

grau. A primeira contou com a participação de 19 alunos, e a segunda com 21 alunos. 

Os experimentos foram realizados no laboratório de informática da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental (EMEF) Irmão Pedro, no município de Canoas, Rio Grande do Sul. A 

EMEF Irmão Pedro conta com um grupo de aproximadamente 80 professores e atende 1.482 

alunos. Esta escola é uma das escolas participantes do projeto Observatório da Educação, 

desenvolvido pelo PPGECIM, da ULBRA, campus Canoas/RS. Os alunos participantes do 

experimento foram selecionados pelos seus professores titulares, tendo como critério, o 

desempenho insuficiente destes em relação aos respectivos conteúdos. 

Referente ao conteúdo de Frações, a escolha das turmas do 7º ano se deve a dois 

aspectos importantes. O primeiro que todos os conceitos desenvolvidos na sequência didática 

eletrônica já seriam do conhecimento dos alunos e o segundo aspecto é que no 7º ano as 

Frações voltam ao currículo de Matemática sendo ampliados esses conceitos ao conjunto dos 

Números Racionais. Com base nesse segundo critério, o experimento serviu como estudo de 

recuperação do conteúdo de Frações, para aqueles alunos que apresentavam dificuldade com 

esse tema. 

Já no que se refere às Equações de 1º grau, a opção por estruturar uma recuperação 

para o conteúdo com este tema, baseia-se no entendimento que o mesmo se constitui em um 

conteúdo no qual os alunos apresentam dificuldades de aprendizagem, tanto no que se refere à 

compreensão dos conceitos envolvidos no conteúdo, como também nos procedimentos de 

resolução das equações (LINS E GIMENEZ, 1997; SILVA E COSTA, 2010; RIBEIRO, 

2001;), sendo um conteúdo que marca, para os estudantes, a transição entre a Aritmética e a 

Álgebra. Ainda, por seu caráter de abrangência, é utilizado para a solução de problemas, 

surgindo em diferentes momentos da vida estudantil não só na Matemática, mas também em 

outras áreas (FREITAS, 2002). 

Nos encontros que ocorriam semanalmente e no turno inverso ao que os alunos 

assistiam aula, estes trabalhavam nas Sequências Didáticas Eletrônicas, realizando os testes 

adaptativos e, quando não obtinham o desempenho relativo a uma nota igual ou superior a 
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0,6
7
, realizavam os estudos de recuperação, a partir dos materiais e atividades 

disponibilizados. Ressalta-se que todos os encontros foram acompanhados pelos 

pesquisadores. 

Considera-se que o desenvolvimento das Sequências Didáticas Eletrônicas junto ao 

grupo de alunos foi muito positivo, pois estes demonstraram interesse e se envolveram 

ativamente no estudo da Sequência. Foi possível perceber que o resultado do trabalho refletiu 

em sala de aula, conforme relatado pelos professores titulares e também pelo desempenho 

obtido por eles, dos vinte e um alunos que participaram da investigação (Equações de 1º 

grau), quinze melhoraram seu desempenho em relação ao trimestre anterior. 

Analisando o desempenho dos alunos durante os experimentos, entende-se que essa 

pesquisa alcançou os objetivos propostos de desenvolver Sequências Didáticas Eletrônicas de 

estudos de recuperação para alunos com dificuldades de aprendizagem nos temas Frações e 

Equações de 1º grau, já que os auxiliou através do material de estudo disponibilizado, a 

superarem as dificuldades apresentadas no entendimento dos conteúdos.  

 

4. Considerações Finais 

A partir da proposta de recuperação individualizada das dificuldades dos alunos foi 

possível conhecer as particularidades dos alunos e o seu desempenho em cada conceito. Cabe 

destacar, que o Sistema Integrado de Ensino e Aprendizado (SIENA) foi um importante 

elemento, uma vez que viabilizou o uso de Sequências Didáticas Eletrônicas, como uma 

proposta de recuperação individualizada de conteúdos. O sistema, por suas funcionalidades, 

permite que os alunos estudem somente os conceitos em que apresentam dificuldades, 

possibilitando que a recuperação de conteúdos ocorra respeitando as especificidades de cada 

aluno. E ainda, possibilita uma análise das dificuldades individuais, e de que forma as 

Sequência Didática Eletrônica auxiliam na superação das mesmas.  

Destaca-se como pontos positivos das Sequências Didáticas Eletrônicas 

desenvolvidas, a forma de apresentação do conteúdo, utilizando ambientes e agentes 

pedagógicos para realizar a retomada dos conceitos e procedimentos, bem como, as atividades 

diversificadas utilizadas. Entende-se que um ponto a ser aprimorado e ampliado, seja a 

construção de materiais de estudos mais interativos, nos quais, os alunos possam também, 

neste momento, percorrerem caminhos diferenciados.  

Outro fato que merece destaque é a participação e disponibilidade dos professores e da 

                                                 
7
 A nota 0,6 foi a média estipulada pelos pesquisadores para considerar o aluno apto a prosseguir para outro 

conceito. 
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escola onde a investigação foi realizada, todos demonstraram interesse e foram receptivos ao 

trabalho que estava sendo desenvolvido, o que favoreceu o ambiente de trabalho. 
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