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Resumo 

 

O presente artigo apresenta o relato de experiência realizada em uma escola pública do Vale do 

Paranhana, RS, pelos acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática das Faculdades 

                                                 
1
 Acadêmicos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em parceria com Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ( CAPES) e Ministério da Educação (MEC). 

2
 Supervisor do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em parceria com Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ( CAPES) e Ministério da Educação (MEC). 
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Integradas de Taquara (FACCAT) que participam do PIBID
3
. Teve como objetivo verificar as 

habilidades e competências  no uso de números decimais de maneira lúdica e significativa por 

meio de materiais manipuláveis. Foram elaboradas atividades para introduzir o conteúdo de 

adição e subtração de números decimais, sendo realizadas com alunos do 6° ano do Ensino 

Fundamental. Buscou-se a interação entre os alunos e também a mediação dos acadêmicos 

pibidianos para compreender as atividades, assim como, conhecer alguns instrumentos de 

medida. A atividade proporcionou aos alunos conhecer diferentes instrumentos de medida e 

associar o conteúdo de números decimais com o uso no cotidiano através de resolução de 

problemas realizando medidas e cálculos.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino Fundamental. Números Decimais. 

Aprendizagem significativa.  

Introdução 

Este artigo apresenta uma prática realizada com alunos do 6° ano no Ensino Fundamental 

de uma escola pública da cidade de Parobé, RS com a finalidade de promover a aprendizagem de 

adição e subtração de números decimais por meio de uma metodologia diferenciada e uso 

materiais manipuláveis. 

Sabe-se que conhecer os números decimais é relevante para saber medir, contar e se 

relacionar com o das situações do dia a dia. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997) é necessário observar que os números racionais fazem parte do 

contexto diário das pessoas, sendo que em muitos casos, eles aparecem mais na forma decimal 

(representação) do que na forma fracionária.   

 A atividade teve origem por meio das discussões emergidas no grupo de pibidianos 

relatando possíveis práticas nas intervenções na sala de aula para auxiliar o professor e qualificar 

a formação docente dos acadêmicos. Através de uma conversa realizada com a professora titular 

de matemática da turma, ao responder algumas perguntas aos pibidianos, ela relatou que não 

utiliza material concreto, e salienta a dificuldade que os alunos possuem para compreender o que 

está sendo ensinado. 

                                                 
3
 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) e Ministério da Educação (MEC). 
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A prática pretende abordar diferentes estratégias no processo de resolução de problemas 

nas operações básicas de adição e subtração de números decimais no ensino da matemática. Foi 

realizada por seis graduandos de licenciatura em matemática com uma turma do 6° ano de uma 

escola pública do Vale do Paranhana. Está fundamentado em alguns autores tais como: Gomes e 

Ferlin (2008), Sterepravo (2009) e Moreira (1982) que trata da aprendizagem significativa  e 

metodologias diferenciadas no ensino.  

 

O PIBID e seus objetivos 

 

O PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – é um programa do 

Ministério da Educação, administrado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), que possui como principal objetivo a integração entre teoria e prática, a 

aproximação entre universidades e escolas, o incentivo à formação de professores para a 

educação básica e o melhoramento da qualidade das escolas públicas.      

Para Carvalho e Quinteiro: 

 

Dentre os objetivos do Pibid, destacam-se aqueles voltados para a formação de 

professores, qualificando do seguinte modo as ações acadêmicas a ela destinadas: 

fortalecer a escola pública como espaço de formação, e promover a necessária 

articulação das universidades com as redes públicas de ensino. É, assim, um Programa 

que tem como finalidade a formação inicial dos licenciandos, proporcionando a estes 

experiências pedagógico-formativas, articulando seu percurso formativo na 

universidade com a realidade local das escolas. (2013, p. 2) 

 

 

Sendo assim, O PIBID visa o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica e a consequente melhoria da qualidade da educação 

brasileira. 

O programa concede bolsas a alunos de cursos presenciais de licenciatura plena que, 

inseridos no cotidiano de escolas da rede pública, planejam atividades pedagógicas, 

metodológicas, tecnológicas e interdisciplinares.  
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Além disso, os pibidianos (alunos do programa) ao elaborar as atividades práticas buscam 

o melhoramento de problemas existentes no processo de ensino-aprendizagem identificado nas 

escolas que os mesmos atuam. 

Os alunos durante a elaboração e execução dos projetos pedagógicos nas escolas são 

acompanhados e orientados por um docente da área (coordenador) e de um professor que atua na 

escola (supervisor). Quanto ao trabalho, é feito uma pesquisa (análise) das principais 

dificuldades dos professores da área na introdução de cada conteúdo, com essas informações em 

mãos, preparam-se atividades específicas para aquele assunto que o professor está introduzindo.  

Na aplicação dessas atividades são feitos relatórios para saber se a atividade foi 

satisfatória e principalmente se atingiu o objetivo que é a melhor fixação do conteúdo, e que ele 

consiga relacionar o assunto que está sendo passado com este concreto que ele viu na atividade. 

 

Metodologias de ensino e aprendizagem de Matemática  

 

Nos últimos anos, frente ao surgimento de novas tecnologias, as metodologias no ensino 

da matemática procuram acompanhar as mudanças. Devido a esse fato, tem sido estimulado o 

trabalho em sala de aula, de diferentes tendências, tais como: Jogos, Etnomatemática, Resolução 

de Problemas, História da Matemática e Modelagem.  

Torna-se desafiante para os professores buscar uma formação continuada e conseguir 

abordar uma metodologia ou diferentes recursos em suas aulas o que consequentemente provoca 

uma reação contrária à mudança e construção de atividades diferenciadas. 

Conforme ressaltam Gomes e Ferlin (2008, p. 13, grifo dos autores): 

 

Alguns educadores resistem à mudanças descartando a possibilidade de um trabalho 

mais dinâmico por exigirem maior empenho e cuidado de sua preparação ou por não 

saberem de que forma realizá-lo. A criança no entanto, com um trabalho dinâmico, é 

extremamente beneficiada, pois este “efeito de atenção” é bastante eficiente para 

encorajá-la a ter melhor desempenho nas atividades, sem contar com a dinâmica 

favorece uma proposta pedagógica que a mantém fora da sala de aula e vem ao encontro 

das características dessa criança. 
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É relevante o professor conhecer o aluno e saber identificar e reconhecer quais 

habilidades e competências o mesmo dispõe e dotar-se de um planejamento para suas aulas. 

Cada aluno possui uma forma de pensar e de aprender o que está à sua volta.  

Deve-se analisar as diferentes formas de assimilar e registrar o conhecimento,  como 

ressalta Sterepravo (2009, p. 51), “Os alunos irão criar procedimentos de soluções pessoais e  

desenvolver estratégias próprias para o cálculo, à medida que as aulas se tornarem mais 

desafiadoras, envolventes e permitirem discussões entre eles, com mediação do professor” onde 

o aluno seja o agente ativo da construção para conseguir resolver situações do seu dia a dia. O 

autor enfatiza o papel do educador para que ele seja o elo entre o aluno e a solução do problema 

que está sendo passado.  

Nesse sentido Naracato, Mengali e Passos (2009, p. 41) afirmam que: “É preciso criar um 

ambiente propício à aprendizagem”, para que ocorra a aprendizagem significativa. 

Para que ocorra a aprendizagem precisa buscar alternativas. Pensando em uma aula 

diferente para o aluno, um grupo do PIBID das Faculdades Integradas de Taquara  relata uma 

aula em que foi proposto o conteúdo de uma forma diferente da qual eles não estavam 

habituados, pois como está na entrevista, a professora não utiliza material concreto, mas está 

disposta a aprender.  

 

Relato de experiência 

 

A atividade apresentada a seguir foi desenvolvida com um grupo de alunos do 6° ano do 

Ensino Fundamental, em uma escola estadual de um município do Vale do Paranhana, RS. A 

atividade consistiu em fazer medições e através delas resolver os problemas propostos utilizando 

a adição e subtração de números decimais.  

Foram utilizados os seguintes materiais: folha de oficio, paquímetro, fita métrica, régua, 

trena, lápis, borracha, parafuso, neste sentido foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

Procedimentos 
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Inicialmente os pibidianos se apresentaram para os estudantes explicando os motivos da 

visita na sala de aula, bem como o significado do PIBID. Na sequência, apresentaram alguns 

instrumentos de medida, tais como: paquímetro, fita métrica, trena e régua, destacando as formas 

de utilização em diferentes situações. 

Foi sugerido que os alunos se organizassem em três grupos, sendo cada um acompanhado 

por um pibidiano. Após foram propostas algumas situações-problema, uma de cada vez, na qual 

os alunos identificaram qual o instrumento de medida que deveria ser utilizado naquele 

momento, ou seja, aquele mais favorável para a resolução de cada problema envolvendo os 

números decimais. Seguem as atividades: 

→ Atividade 1: Medindo a sua altura. 

Utilizar uma trena ou fita métrica para medir sua altura. 

a) Qual é a sua altura em centímetros e em metros? 

b) Compare a sua altura com a dos seus colegas do grupo. 

c) Anotar as medidas encontradas e colocá-las em ordem crescente.  

d) Qual a diferença em metros entre o menor aluno e o maior aluno do grupo?  

→ Atividade 2: Medidas de um raio. 

Nessa atividade iremos comparar o raio interno de uma porca com o raio de um parafuso. 

Será utilizado o paquímetro para medir o diâmetro interno da porca, comprimento dos 

parafusos e o diâmetro do parafuso. 

a) Qual a diferença do comprimento do parafuso maior com relação o parafuso menor? 

b) A soma do comprimento dos dois parafusos menores é igual ao comprimento do parafuso 

maior? 

c) Procure o parafuso cujo diâmetro seja igual ao diâmetro interno da porca. 

→ Atividade 3: O Homem mais alto do mundo. 

 Segundo o Guine’s book o homem mais alto do mundo mede 2,40 metros. 

Então para realizar essa atividade iremos comparar as respectivas alturas dos alunos com a do 

mesmo. 
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a) Quantos e quais integrantes do seu grupo somados se aproximam da altura do homem 

mais alto do mundo? 

b) Medir a altura da porta de entrada na sala. 

c) O Homem mais alto do mundo conseguiria passar pela porta sem se abaixar? 

 

 

Considerações 

 

A realização das atividades possibilitou uma reflexão acerca dos métodos de ensino 

utilizados pelos professores nas aulas de matemática. Percebeu-se a importância da utilização do 

material concreto nas aulas, especialmente aqueles que podem ser vinculados à atividade 

proposta.  

Com relação ao ensino de números decimais, foi possível identificar o interesse dos 

alunos nas práticas realizadas, inclusive destacando-se o trabalho em grupo. Os alunos 

mostraram-se curiosos em conhecer os instrumentos de medida. Apresentaram facilidade na 

manipulação e nos respectivos cálculos envolvendo os números decimais. 

As dificuldades apareceram nas comparações entre números decimais, incluindo a 

comunicação e expressão do grupo em cada atividade, o que pode ser relacionado com as 

competências na interpretação das operações de adição e subtração. 

Este tipo de atividade permite uma mudança na rotina da sala de aula tornando-a 

dinâmica e de maior significado para o aluno, ele consegue guardar e associar esse conhecimento 

com diferentes situações do cotidiano. 
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