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RESUMO 

 

Pensando em um método de ensino que seja construtivista e motivador, nos dias atuais, dentro 

dos ambientes de ensino, se falará, no decorrer deste trabalho, um pouco mais sobre a 

Metodologia de Resolução de Problemas que, como proposto por diversos autores, é umas das 

que tem se mostrado mais eficiente no contexto escolar, tendo sido realizadas amplas 

pesquisas sobre diferentes metodologias similares. Este trabalho tem como objetivo apresentar 

os resultados obtidos através de uma experiência prática realizada com uma turma de 2º ano 

do Ensino Médio de uma escola pública no município de Santo Antônio da Patrulha/RS. 

Dando ênfase à Metodologia de Resolução de Problemas, e ora buscando inspiração em 

outras estruturas, se trará reflexões e relatos que demonstram a influência deste método de 

ensino sobre os alunos, levando em conta fatores como o interesse e a motivação dos 

estudantes frente ao processo de aprendizagem e aos conteúdos. Buscou-se relacionar várias 

situações recorrentes no ambiente escolar, discutindo com precisão e clareza o que se entende 

por problema, resolução de problemas e as diferenças e semelhanças encontradas entre a 

Metodologia de Resolução de Problemas e o Ensino por Investigação. Atraído pela hipótese 

de a Matemática ser uma ferramenta de tomada de decisões e perpassando alguns conceitos 

físicos, propomos e discutimos algumas estratégias de consumo de energia elétrica através do 

conceito de matrizes. Baseado em autores e diretrizes, compreendeu-se, após a análise do 

trabalho realizado com os estudantes, que o uso da Metodologia de Resolução de Problemas 

favorece a construção do conhecimento, que ocorre em consonância entre professor e aluno, 

com o professor, na maior parte do tempo, assumindo um papel de orientador. 

Palavras-chave: Resolução de problemas; Ensino de Matemática; Metodologia de 

Ensino. 
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ABSTRACT 

 

 
Thinking about a teaching method that is effective and motivating, in the present day, within the teaching 

environments, will be spoken, in the course of this work, a little more about the Methodology of Problem 

Solving (MRP) that, as proposed by several authors , is one of the most efficient in the school context, and 

extensive research on different methodologies has been carried out. This study aims to present the results 

obtained through a practical experience with a second year high school class of a public school in the 

municipality of Santo Antônio da Patrulha / RS. Emphasizing the Problem Solving Methodology, and now 

seeking inspiration in other structures, there will be reflections and reports that demonstrate the influence of this 

method of teaching on students, taking into account factors such as the interest and motivation of students in the 

process of learning and content. We sought to relate several recurrent situations in the school environment, 

discussing with precision and clarity what is meant by problem, problem solving and the differences and 

similarities found between Problem Solving Methodology and Research Teaching. Attracted by the hypothesis 

that Mathematics is a tool for making decisions and passing through some physical concepts, we propose and 

discuss some strategies of electric energy consumption through the concept of matrices. Based on authors and 

guidelines, it was understood, after analyzing the work done with the students, that the use of the Problem 

Solving Methodology favors the construction of knowledge, which occurs in agreement between teacher and 

student, with the teacher, in the largest part of the time, assuming a guiding role. 

 

Keywords: Problem solving; Mathematics Teaching; Teaching Methodology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Exatas da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), ofertada no campus de Santo Antônio da Patrulha, aborda de forma ampla, aspectos 

relacionados aos processos de ensino e aprendizagem de Matemática, Física e Química. Nesse 

sentido, como estudante da primeira turma do referido curso de graduação, tive a 

oportunidade de participar de várias ações de ensino, extensão e pesquisa, que desafiavam a 

pensar sobre as metodologias de ensino em sala de aula. Essas ações fizeram com que eu 

pudesse ter o pensamento crítico sobre a minha prática docente, sendo que as disciplinas do 

curso foram o que motivou esse trabalho.  

Relatarei, ao longo deste trabalho, a experiência realizada com alunos de uma turma 

de 2º ano do ensino médio em uma escola da rede pública situada no município de Santo 

Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, a qual envolveu problemas físicos de 

eletromagnetismo. Essa experiência se apoiou na Metodologia de Resolução de Problemas e 

levou os alunos a pensarem sobre o consumo e economia de energia – dentro da escola e fora 

dela – realizando cálculos, experimentos e atividades mais dinâmicas, como um jogo de 

futebol em que se realizaram exercícios de determinantes de matrizes, dentre outras atividades 

a serem descritas posteriormente. Com isso, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência 

docente vivida, bem como demonstrar os resultados obtidos através dela. 

No contexto atual de sala de aula, dentre as várias reformas que estão ocorrendo nos 

ambientes de aprendizagem, principalmente na educação básica, é necessário que o professor 

tenha a capacidade de reformular e redefinir sua prática docente. No ensino da Matemática há 

temáticas que estão em ampla discussão, sendo elas: Ensino por Investigação, Resolução de 

Problemas, Modelagem, Jogos, entre outros. (Allevato e Onuchic 2009, Allevato e Vieira 

2012, Oliveira 2010, Reis e Zuffi 2007, Romanato 2012, Lupinacci e Botin 2004). Essas 

temáticas se fazem presentes, também, em provas de seleção de universidades e concursos, no 

portal da Matemática, na prova Brasil, na Olímpiada Brasileira de Matemática e no Exame 

Nacional do Ensino Médio, que fazem parte da vida acadêmica e profissional dos estudantes.  

Os órgãos públicos de educação têm se preocupado com a qualidade do ensino da 

Matemática e em seus regimentos, Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), trazem algumas normas, sugestões e possibilidades, que 

tendem a nortear a construção do conhecimento matemático através das diferentes 
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metodologias de ensino, uma delas e a Metodologia de Resolução de Problemas. No entanto, 

pode-se dizer que, mesmo com os regimentos e as ferramentas tecnológicas atuais, o método 

de ensino tradicional – de exposição, repetição e exercícios – ainda é um dos mais utilizados 

por muitos dos professores de Matemática, conforme afirma (Maior e Trobia 2012). 

De acordo com Allevato e Onuchic (2009), uma das características do método 

tradicional que favorece o uso em sala de aula é a zona de conforto que possibilita manter o 

poder do conteúdo e o controle da aula. Considerando o contexto do sistema de ensino 

público, essa zona de conforto pode provir do avanço tecnológico e seus impactos na 

educação, sendo que a maioria dos estudantes tem acesso e domínio às tecnologias digitais. O 

professor, porém, mesmo com acesso a essas ferramentas (mesmo dentro do ambiente 

escolar), mantém o método tradicional de ensino, utilizando como pretexto por não inovar 

seus métodos, a carga horária de trabalho extensa e o pouco tempo destinado ao 

planejamento. Assim, entende-se que o professor, por vezes, foge do processo pergunta-

problema, pois se aflige com o pensamento de perder o controle de suas aulas e tem a 

necessidade de manter a relação de poder dentro da sala de aula. Deste modo, o aluno fica 

restrito a aulas de definições e repetições, tornando desestimulante o processo de 

aprendizagem. 

Para Romanato (2012), o ensino tradicional na área da Matemática está associado a 

grande influência do livro os Elementos de Euclides, pois utiliza a metodologia de ensino 

baseada em uma sequência lógica que define o conceito, aprende e memoriza axiomas e 

resolve problemas. Podemos, então, relacionar o pensamento dos autores citados (Allevato e 

Onuchic 2009 e Romanato 2012) percebendo que, geralmente, a maioria dos professores de 

Matemática não acompanha o desenvolvimento das tecnologias, o ensino da Matemática 

tende a ser único, e tem-se a ideia de o conhecimento matemático ser fixo e verdadeiro. Os 

livros de Euclides trazem em seus teoremas e demonstrações esse conceito de verdade, 

estabelecendo regras para provar e resolver a Matemática. Nesse contexto, podemos perceber 

que o ensino de Matemática tradicional ao longo do tempo foi eficaz para algumas pessoas as 

quais preferiam esse tipo de metodologia, pois se identificavam e gostavam de estabelecer 

regras e definições. Porém, as práticas de ensino devem ter caráter social, abrangendo 

diversas pessoas com múltiplos pensamentos e, diante das observações realizadas, podemos 

perceber que, atualmente, não estão sendo eficazes para todos, pois é perceptível – para quem 

está inserido nas escolas – que são poucos os alunos que se interessam pela Matemática.  
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  A Metodologia de Resolução de Problemas está de acordo com vários requisitos e 

habilidades esperadas pelo Ministério da Educação para o ensino da Matemática. Essas 

habilidades e requisitos estão relacionados a vários conceitos matemáticos. Em alguns 

exemplos podemos observar o que se espera do professor no ensino da Matemática no ensino 

público e privado. 

• 4.2 Área da Matemática – “espera-se que eles (alunos) desenvolvam a capacidade de 

identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando 

conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os 

contextos das situações.” (Base Nacional Comum Curricular – BNCC, pg. 221, 2017) 

 

• Conhecimentos de Matemática 

A Aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, utilizando-os na 

interpretação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades cotidianas; 

Analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando 

ferramentas Matemáticas para formar uma opinião própria que lhe permita 

expressar-se criticamente sobre problemas da Matemática, das outras áreas do 

conhecimento e da atualidade; Desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução 

de problemas, de comunicação, bem como o espírito crítico e criativo; Utilizar com 

confiança procedimentos de resolução de problemas para desenvolver a 

compreensão dos conceitos matemáticos; (Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio - PCNEM, pg. 42) 

 

Nessa perspectiva é possível perceber que a Metodologia de Resolução de Problemas 

para o ensino da Matemática está em ampla discussão pelos órgãos federais responsáveis pela 

educação da Matemática no Brasil. Ao olharmos para as normas da Base Nacional Comum 

Curricular e os Parâmetros Curriculares Nacionais que norteiam a educação Matemática hoje 

no Brasil, pode-se observar que essa metodologia é uma das possibilidades de construção de 

conhecimento. 

Dentro desse contexto e pensando também no dia-a-dia do aluno, que precisa ser 

estimulado, é preciso pensar na reformulação do método tradicional de ensino. O professor 

como educador tem o dever de ensinar, o aluno cidadão o direito de aprender, a sociedade 

deve participar e o poder público estabelecer normas e fiscalizar para que o desenvolvimento 

chegue a toda a população. O Brasil é rico em pesquisa sobre educação Matemática e uma das 

grandes tendências para educação Matemática é a Metodologia de Resolução de Problemas 

(Allevato e Onuchic 2009, Romanato 2012, Brasil 1997). O autor Romanato (2012) afirma 

que a criação Matemática e sua aprendizagem seguem caminhos diferentes da sequência 
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lógica e para ele a aprendizagem Matemática é de natureza psicológica, e a resolução de 

problemas fortalece a ideia do “fazer matemática”, possibilitando a construção de ideias e 

aspectos matemáticos. 

Nesse sentido, esse trabalho traz: planos de aulas e relatos de experiências, 

construídos durante o estágio em uma turma do 2º ano do ensino médio, no qual foi utilizado 

a Metodologia de Resolução de Problemas para a construção do conhecimento matemático 

sobre matrizes (operações e determinantes). Além da Metodologia de Resolução de 

Problemas foram utilizadas situações problema através de experimentos Físicos que 

envolveram conceitos de eletromagnetismo para motivar a participação efetiva dos alunos na 

sala de aula e jogos para estimular o interesse pelos conceitos abordados. Todas essas 

atividades estão localizadas no Apêndice A. 

O QUE SE PENSA COMO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA A EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA? 

De acordo com Reis e Zuffi (2007), Resolução de Problemas para a educação da 

Matemática é a forma de abordagem de conceitos matemáticos que permite apresentar e 

trabalhar com os alunos, uma ou mais situações-problema, estimulando dessa forma o 

raciocínio, pensamento e descoberta. Para o autor o foco não é na parte técnica-científica e 

sim no desenvolvimento e análise da solução. Resolução de Problemas nesse contexto é uma 

metodologia de ensino que visa estimular e desafiar o aluno, criando um ambiente muitas 

vezes propício para o construtivismo.  

A Metodologia de Resolução de Problemas é uma ferramenta importante para 

estimular o raciocínio, o pensamento ativo, a reflexão e a descoberta pelo aluno e o 

professor deve ter o cuidado para não indicar os passos que o aluno deve seguir. Se 

há a preocupação de que o aluno procure ativamente as soluções de um problema, é 

necessário que se apresentem situações reais e abertas. (LUPINACCI E BOTIN, 

2004 p.3) 

Assim o papel do professor passa a ser o de orientar, dando oportunidade a todos os 

alunos, avaliando os alunos no desenvolvimento das atividades e não apenas na avaliação 

final. Para Allevato e Onuchic (2008, p.83), “o papel do professor (...) muda de comunicador 

do conhecimento para o de observador, organizador, consultor, mediador, interventor, 

controlador, incentivador da aprendizagem”. Nessa perspectiva o professor deve estar 

preparado conceitualmente e sempre que necessário fazer a intermediação a fim de que os 

alunos possam pensar e solucionar os problemas. 
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Para Romanato (2012), a Metodologia de Resolução de Problemas significa envolver 

os alunos em uma tarefa ou atividade, em que o método ou fórmula de solução não seja 

conhecido, sendo preciso o aluno formular, tentar, pensar, solucionar, refletir, criticar e 

reformular. Para o autor isso requer esforço e estímulo, os alunos devem ser encorajados.  

● O QUE É SITUAÇÃO-PROBLEMA? 

Determinada situação do espaço físico, imaginário ou virtual que seja problematizada 

é chamada de situação-problema. Sampaio (2005) em sua pesquisa com alunos do ensino 

fundamental, utiliza uma série de situações problemas, baseadas em personagens de histórias 

infantis, de modo que os alunos pudessem questionar, levantar hipóteses, discutir, comunicar 

ideias e estabelecer relações, a fim de elaborarem uma solução coerente para cada situação 

problematizada. A situação problema nessa perspectiva estimula o raciocínio, o pensamento e 

o conhecimento, na busca da solução para o problema. 

Reis e Zuffi (2007), em sua pesquisa, problematizaram a alimentação e, utilizando 

tabelas e informações, criaram uma situação de necessidade e consumo. Nessa situação-

problema as autoras criaram várias questões que tinham por objetivo o aprendizado do 

conteúdo “sistemas lineares”. Seguindo a Metodologia da Resolução de Problemas foi 

necessária a análise dos dados e a partir daí os próprios alunos tiveram que questionar criando 

suas hipóteses e estratégias de solução. Assim, uma experimentação poderia ser também uma 

possibilidade para criar uma situação-problema com alimentos, que poderia tornar as aulas 

mais “interessantes”, gerando um possível entusiasmo e participação dos alunos. Nesse 

sentido, a situação-problema motivada pela experimentação, passa a ser um desafio que 

envolve a ideia de analisar e resolver, saindo da situação rotineira, dando sentido ao que se 

aprende com a solução do problema. 

● O QUE É PROBLEMA? 

Para Onuchic (1999, p.215) problema “é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que 

se está interessado em resolver”. Nesse sentido, o problema pode ser interpretado como algo 

novo, sem ser definido, sem regras, sem roteiro, mas que possa ser questionado, pensado e 

resolvido. Para isso é necessário que haja interação entre o problema e os alunos, o problema 

não pode ser algo isolado, sem sentido ou desinteressante. O professor, ao formular as 

situações-problemas, deve estar atento ao contexto do aluno, utilizar informações do dia-a-dia 

do aluno ou de coisas que a turma queira pesquisar e entender. Para que se tenha um problema 

é preciso conhecer o que é problema para aquela turma de alunos, assim pode ser que cada 
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turma tenha problemas diferentes e o professor deve ficar atento a isso. Romanato (2012) 

definiu problema matemático como sendo uma situação que necessita de realização de ações 

ou operações, geralmente realizadas em sequência, buscando obter um resultado. Assim a 

solução não está disponível no início, mas pode ser construída. Podemos relacionar os dois 

autores, o problema é algo geral e ao mesmo tempo algo particular, que tem o objetivo de 

estimular a aprendizagem do aluno, já o problema matemático é um conjunto de ações 

necessárias para resolução do problema. 

Allevato e Onuchic (2008) entendem que o problema deve ser cuidadosamente 

preparado pelo professor e ser novo para o aluno, podendo ele ser adaptado de um livro 

didático ou retirado de uma lista. Nesse sentido, aquele professor que permanece no ensino 

tradicional por querer estar em sua zona de conforto, pode utilizar problemas que já foram 

aplicados ou utilizar ferramentas ofertadas pelo sistema de ensino, como o livro didático, as 

listas da internet, e até artigos da internet, para trabalhar a resolução de problemas em sala de 

aula. Não existe um problema pronto e eficaz, um problema que dá certo em todas as turmas, 

o professor deve se adaptar utilizando as ferramentas que têm à disposição.  

Dentre esses aspectos pode-se afirmar que o problema é uma das principais etapas do 

desenvolvimento da aula, pois aciona o raciocínio lógico do aluno, mudando sua postura 

diante de diversas situações problemas de seu cotidiano. Contudo é necessário um enfoque no 

processo pedagógico, professores devem estar atentos ao fazer o uso da Metodologia de 

Resolução de Problemas, a escolha do problema é o ponto de partida da metodologia, o 

problema também deve ser o ponto de partida para o ensino do conceito matemático, antes 

mesmo das definições (ROMANATO 2012). 

● COMO RELACIONAR EXPERIMENTOS FÍSICOS E METODOLOGIA 

DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS? 

Para Oliveira (2010) as atividades experimentais podem ser empregadas com 

diferentes objetivos, fornecendo variadas e importantes contribuições no ensino e na 

aprendizagem. Essas contribuições, de acordo com autora, podem favorecer os saberes 

(conceitual, procedimental, atitudinal). Ainda de acordo com o pensamento do autor, são 

exemplos dessas contribuições, a motivação e o despertar da atenção dos alunos; o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar em grupo; o desenvolvimento da iniciativa 

pessoal e da tomada de decisão; o estímulo à criatividade; o aprimoramento da capacidade de 

observação e registro de informação; a aprendizagem e análise de dados propondo hipóteses 
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para os fenômenos; a aprendizagem dos conceitos científicos. Nesse sentido, a utilização do 

experimento como situação-problema, enriquece o conhecimento, fortalece a ação tendo a 

participação do aluno em todas as etapas e favorece o aprendizado por meio da resolução e 

reflexão do problema. 

De acordo com Araújo e Abib (2003) a experimentação pode ser aplicada para 

atividades de demonstração, em que o professor executa o experimento enquanto os alunos 

observam; atividades de verificação aplicadas para verificar ou confirmar alguma lei ou teoria 

e atividades de investigação. Para Oliveira (2010) essas atividades representam uma estratégia 

para a participação ativa dos alunos no processo de construção do conhecimento, sendo que 

nessa atividade o professor passa a ser mediador ou facilitador do processo. 

Nos experimentos físicos utilizados para situação-problema, as atividades 

investigativas são as que mais se aproximam da Metodologia de Resolução de Problemas, e 

nesse sentido, a elaboração do experimento deve estar organizada para que o aluno participe 

desde o processo da criação do experimento até a solução do problema, analisando, testando, 

coletando dados, argumentando, discutindo e podendo sempre voltar ao experimento para tirar 

dúvidas ou se preciso fazer novas investigações. 

● QUAL METODOLOGIA ESCOLHER: INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA 

OU METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS? 

 Ambas as metodologias são fundamentais para a discussão sobre as tendências que 

circundam a sala de aula para o ensino da Matemática. Tanto na Resolução de Problemas, 

quanto na investigação Matemática o problema é o ponto de partida. É através do problema 

que o professor orienta e estimula os interesses dos alunos buscando a motivação deles para a 

construção do conhecimento. De acordo com Allevato e Vieira (2012), existem muitas 

semelhanças entre as duas metodologias e inclusive é preciso ter cuidado no planejamento 

para que sejam alcançados os objetivos. Para os autores na Resolução de Problemas os alunos 

exploram e investigam um determinado fenômeno através da reflexão na busca da solução de 

um problema de qualquer natureza. Já na investigação Matemática, os alunos exploram e 

investigam problemas menos estruturados, pois o foco da investigação está na análise de 

padrões e regularidades. O interesse principal da investigação está nas ideias Matemáticas 

desenvolvidas, em que o fazer Matemática se desenvolve em conjecturas, demonstrações, 

testes e experimentos. Muito similar ao trabalho desenvolvido pelos matemáticos 

profissionais. Enquanto que na Resolução de Problemas o interesse principal está no 
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desenvolvimento social e intelectual do aluno, que passa a ser motivado a construir o 

conhecimento matemático necessário para a resolução daquele problema especifico. O 

objetivo é claro e bem definido, apesar de estar sujeito a imprevistos, as atividades são 

caracterizadas por manterem o foco em um procedimento ou conceito matemático. Na 

investigação Matemática não existe um objetivo claro, os alunos acabam formulando novos 

problemas e desencadeando vários conteúdos matemáticos.  

Por meio do trabalho dos autores Vieira e Allevato (2012), podemos fazer as seguintes 

relações, diferenças e semelhanças entre: Resolução de Problemas e Investigação Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de comparação – (Allevato e Vieira 2012) 

Em ambas as metodologias o professor deve estar preparado para as situações 

imprevistas, mas na Resolução de Problemas o professor formaliza a teoria Matemática e 

aprimora os resultados pelo conceito que ele escolher. Enquanto que na investigação 

Matemática por admitir vários conceitos, o professor faz encaminhamentos diferentes a cada 

aluno de acordo com sua investigação ou sua escolha de solução do problema ou até o seu 

Resolução de problemas 
 

6. O problema é o ponto de partida; 

7. O professor passa a ser o orientador; 

8. Estimula o interesse motivando os alunos; 

9. Explora e investiga um determinado 

fenômeno, através da reflexão na busca da 

solução de um problema de qualquer 

natureza; 

10. O interesse principal está no 

desenvolvimento social e intelectual do 

aluno, que passa a ser motivado a construir 

o conhecimento matemático necessário 

para a resolução do problema; 

Investigação Matemática 
 

1. O problema é o ponto de partida; 

2. O professor passa a ser o orientador; 

3. Estimula o interesse motivando os 

alunos; 

4. Explora e investiga problemas menos 

estruturados, em que o foco da 

investigação está na análise de padrões e 

regularidades; 

5. O interesse principal está nas ideias 

Matemáticas desenvolvidas, em que o 

fazer matemático se desenvolve em 

conjecturas, demonstrações, testes e 

experimentos, similar ao trabalho 

desenvolvido pelos matemáticos 

profissionais. 

1. O objetivo é bem definido e apesar de 

estar sujeito a imprevistos, as atividades 

são caracterizadas por manter o foco em 

um procedimento ou conceito matemático; 

2. A formalização da teoria Matemática é 

feita pelo professor ao final da atividade. 

1. Não apresentam um objetivo claro, os 

alunos acabam formulando novos 

problemas que podem desencadear vários 

conteúdos matemáticos; 

2. O professor deve estar preparado para 

situações imprevistas, admitindo novos 

encaminhamentos para a atividade. 
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novo problema. Essas metodologias diferenciadas são tendências que capacitam os 

professores a inovar na sala de aula buscando integrar os diferentes tipos de alunos. 

COMO O PROFESSOR PODE SE PREPARAR PARA A METODOLOGIA DE 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS? 

Pesquisas sobre o ensino da Matemática têm enriquecido o ambiente em sala de aula, 

trazendo tendências que valorizam o ensino, a aprendizagem, o pensamento e principalmente 

o aluno. Nesse contexto, a Metodologia de Resolução de Problemas é uma das tendências que 

muda, estrategicamente, o ambiente de sala de aula, isso se dá porque a participação dos 

alunos, com poder de questionamento, transforma não só a organização da estrutura de sala de 

aula, que pode ser organizada em grupos, círculos, e/ou filas, mas também transforma o 

planejamento de aula do professor que passa a ser desafiado e, longe de sua zona de conforto, 

definida anteriormente por Allevato e Onuchic (2009), o professor deve estar pronto para 

reorganizar os planos de aula e refletir sobre os conceitos e as atividades que podem ser 

elaboradas. 

Nesse sentido, Reis e Zuffi (2007) em seu artigo, trazem um cronograma que 

afirmam ser essencial para a obtenção de sucesso na aplicação da Metodologia de Resolução 

de Problemas. O cronograma possui oito momentos que devem ser observadas e organizadas 

pelo professor. 1° Verificar se o aluno percebeu a situação como um problema, tendo clareza 

sobre os objetivos e a linguagem Matemática abordada; 2° Verificar se os alunos conseguiram 

absorver os dados da situação-problema, evitando que os alunos saiam empregando operações 

ou manipulando dados desnecessários; 3° Discutir previamente o enunciado e o significado da 

situação, utilizando da reflexão e do questionamento para envolver os alunos na situação-

problema. Com isso é possível uma atitude positiva para a tarefa com pensamento científico, 

dando estímulo para que o aluno possa pensar, levantar hipóteses, testar, provar e propor 

generalizações; 4° Fazer uma análise qualitativa, verificando se os alunos compreenderam as 

informações, fazendo então as relações dos conhecimentos matemáticos já conhecidos e os 

dados verificados, investigando e descobrindo os novos conhecimentos; 5° Esclarecer os 

dados relevantes, construindo parâmetros para a situação-problema, formulando ou 

levantando hipóteses novas; 6° Delimitar e modelar o problema a partir de conhecimentos 

teóricos, evitar o uso do método da “tentativa e erro”. O modelo de resolução deve ser claro e 

construído em conjunto; 7° Analisar os resultados, valorizando o processo e não apenas o 

resultado, verificar as hipóteses após a obtenção dos resultando, buscando sempre o 
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aprimoramento das estratégias de resolução; 8° Verificar a possibilidade da situação-problema 

dar origem a novos problemas. Para o autor, este é um dos aspectos mais interessantes da 

resolução de problemas, pois permite dar continuidade à investigação científica e valoriza a 

criatividade dos alunos e professores. 

 É possível observar que o trabalho docente no uso da Metodologia de Resolução de 

Problemas vai além da sala de aula. O professor deve estar preparado para ações extraclasse 

que vão desde o planejamento prévio até a reformulação da atividade, ações que necessitam 

de tempo e principalmente de muita pesquisa. Para Romanato (2012), “a resolução de 

problemas na Matemática deve envolver todos os níveis de ensino da escolarização básica”, o 

autor afirma que os contextos dos problemas podem variar desde as experiências cotidianas 

que envolvem a vida dos alunos ou o dia a dia escolar, bem como as ciências do mundo do 

trabalho, os problemas devem conter tópicos múltiplos e envolver significamente a 

Matemática.  

são características dessas Matemáticas significativas: ser elaboradas a partir de um 

conhecimento prévio; enfatizar sobre o pensar; dar tempo para pensar; esperar por 

explicações ou justificativas para as respostas ou pelo modo de pensar; fazer 

perguntas e saber ouvir; reconhecer que a Matemática é parte invenção e parte 

convenção; trabalhar conceitos, princípios e procedimentos matemáticos por meio 

da resolução de problemas. (ROMANATO, 2012  p.308) 

Nessa perspectiva o autor afirmar que o estudante tanto aprende Matemática 

resolvendo problemas como aprende Matemática para resolver problemas, sendo a resolução 

de problemas um processo mais amplo. Sendo assim, as formas anteriores de ensinar 

Matemática: a repetição, a memorização, o uso da linguagem Matemática da teoria dos 

conjuntos e a resolução de exercícios, devem estar inseridos cautelosamente nessa 

metodologia. 

Ainda sobre o trabalho docente na Metodologia de Resolução de Problemas, 

Romanato 2012 ao citar Onuchic (2004), afirma que para todo problema os professores 

podem levantar os seguintes questionamentos:  

a. Isso é um problema? Por quê? 

b. Que tópicos da Matemática poderiam ser abordados nesse problema? 

c. Para que níveis escolares ele poderia ser indicado? 

d. Que diferentes abordagens poderiam ser aplicadas objetivando sua solução? 

e. Que problemas secundários (já conhecidos, mal conhecidos ou desconhecidos) 

poderiam surgir no decorrer do processo? 
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f. Quais as estratégias ou os caminhos que poderiam ser percorridos para se 

chegar à solução? (processo de resolução) 

g. Qual é a resposta desse problema? Ela é única? 

h. Como observar a razoabilidade da resposta obtida? 

i. Como relacionar o problema dado com aspectos econômicos, sociais e 

culturais? 

Dentre as várias metodologias de ensino, a de Resolução de Problemas tende a ser 

um desafio devido ao contexto da educação pública no Brasil, professores devem superar 

grandes obstáculos dentro e fora da escola, podendo esse ser um dos principais motivos da 

continuidade do ensino tradicional. Entretanto é necessária a reflexão da prática docente, 

valorizando o potencial dos alunos no “fazer matemático”, criando novo ambiente de sala de 

aula com maior participação de todos. Para Allevato e Onuchic (2008) para pensar na 

reformulação do ensino tradicional é necessário pensar e colocar em prática o trabalho com o 

Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. As 

autoras trazem em seu artigo um roteiro de atividades que pode servir de referência e 

orientação a professores interessados em trabalhar com essa metodologia. São atividades 

como: o trabalho de grupos pequenos, favorecendo a aprendizagem colaborativa; a 

intermediação do professor, acompanhando sempre as explorações e resolvendo problemas 

secundários; entrega das resoluções por escrito para que o professor possa acompanhar; 

utilizar a lousa para analisar os resultados; fazer assembleia para questionar os alunos, 

fazendo com que todos participem; analisar os resultados trabalhando os pontos de 

dificuldade dos alunos; buscar um consenso do resultado pretendido; fazer uma síntese do que 

se objetivava aprender com a situação-problema, utilizando a lousa para colocar as definições, 

identificar as propriedades e fazer as demonstrações. 

Com base nos cronogramas de Allevato e Onuchic (2009) e Reis e Zuffi (2007), 

várias ações foram utilizadas na construção dos planos de aula para o trabalho realizado 

durante o estágio. O tema norteador foi “consumo consciente de energia elétrica na escola”, as 

atividades elaboradas através de planos de aula (Apêndice A) seguiram as ações de: 

construção do problema “uma escola está com sérios problemas financeiros”; coleta e análise 

de dados na escola; formação de grupos pequenos para pesquisas na internet; criação de 

hipóteses para solução do problema; socialização das hipóteses por meio de apresentação; 

aprimoramento de cálculos por meio de aula expositiva; trabalhos e exercícios para serem 

resolvidos em casa; exercícios de fixação e de interpretação e avaliação bimestral. Além 
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dessas ações, algumas atividades (experimentação, jogos) que não estavam nos cronogramas, 

foram de extrema importância para a realização da metodologia. As atividades de 

experimentação (experimentos físicos de eletromagnetismo, disponíveis no Apêndice A) 

possibilitou o envolvimento da turma, bem como a motivação para a participação efetiva 

durante as outras aulas. A atividade de jogo de futebol matemático (Apêndice A) também foi 

importante para a resolução do problema, pois possibilitou a fixação de fórmulas de cálculo 

através de exercícios. Outra possibilidade também foi cogitada durante a preparação das 

aulas, o uso de plataformas digitais (Portal da Matemática), que não foi possível realizar 

devido ao pouco tempo de aula.  

CONTEXTO DA PESQUISA E A EMERGÊNCIA DE UM PROBLEMA 

Considerando a ideia de que o fato de se trabalhar com temas que façam parte da 

realidade do aluno, ou que estejam ligadas a seu cotidiano, utilizou-se a energia elétrica como 

norte para o desenvolvimento prático desta experiência. Assim, a energia elétrica faz parte do 

cotidiano de todos os alunos e é extremamente importante saber os perigos que cercam esse 

conceito; as consequências financeiras quando comparamos equipamentos elétricos (marca, 

modelo, potência); os cálculos de consumo para economia e previsões financeiras de gastos.   

Durante uma das aulas da disciplina de Física III, durante o curso de graduação do 

qual faço parte, tive a oportunidade de realizar alguns experimentos (geração de campo 

elétrico utilizando imã e espira de cobre) para ilustrar os conceitos físicos. Considero que foi 

uma atividade muito interessante na qual pude perceber que poderia utilizar alguns desses 

experimentos, também, nas aulas de matemática. Em outro momento, durante um diálogo 

com um dos professores do curso, fui indagado sobre o quanto a universidade gastava com 

iluminação e, aí, percebemos que as lâmpadas ficavam ligadas durante todo o dia e em grande 

quantidade. A partir deste momento, passamos a pesquisar sobre os custos e consumos dessas 

lâmpadas pesquisando, ainda, sobre outros tipos de lâmpadas e de que forma poderia se 

economizar o consumo de energia elétrica. Foram tais situações que despertaram o desejo de 

trabalhar sobre esses conceitos durante a prática de estágio, sendo a principal motivação para 

a elaboração desse trabalho.   

Os experimentos físicos realizados no estágio (Apêndice A) foram elaborados com 

orientação da professora co-orientadora Rosângela. Realizamos alguns testes na universidade 

e planejamos para que os experimentos pudessem ajudar no desenvolvimento da solução do 
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problema. Nesse sentido, é essencial que o docente, ao elaborar alguma estratégia de ensino, 

teste e observe se os resultados obtidos poderão despertar o interesse dos alunos e desenvolver 

na turma a investigação e o pensamento crítico.  

ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE EXPERIMENTOS E PROBLEMAS NO ENSINO 

MÉDIO 

A preparação, aplicação e reflexão da metodologia estão disponíveis integralmente, 

semana a semana, no Apêndice A, facilitando o entendimento do planejamento elaborado. 

Sugiro que a leitura do apêndice seja realizada em consonância com a aplicação da 

metodologia, ou que, ao surgir alguma dúvida sobre a realização de uma atividade ou 

curiosidade acerca do relato de experiência, o leitor esteja atento que essa informação está no 

apêndice. Sendo assim, relato a seguir algumas informações relevantes sobre a escola, os 

alunos e o planejamento.  

A aplicação foi realizada em uma turma do 2º ano do Ensino Médio na Escola 

Estadual de Ensino Médio Professora Gregória de Mendonça, localizada no município de 

Santo Antônio da Patrulha - RS, em que dos 30 alunos matriculados, apenas 6 eram 

frequentes, no ano de 2017. O planejamento de aula foi baseado na Metodologia de Resolução 

de Problemas, com aspirações de tangência ao ensino por investigação, para o ensino de 

matrizes e determinantes. Foram utilizados também os conceitos de equação do 1°grau e 

operações com números racionais. O trabalho foi experimentado durante o estágio 

obrigatório, com duração de 2 meses, entre 26 de Setembro a 28 de Novembro de 2017.  

 A escola é mais flexível, em relação a horários, no turno da noite, permitindo a entrada 

e saída dos alunos em qualquer momento, mantendo os portões abertos. Os alunos possuem o 

perfil de jovens trabalhadores, o que os faz chegarem, por muitas vezes, atrasados e saírem da 

escola antes da última aula. A aula de Matemática acontece nas terças-feiras no primeiro 

horário, sendo das 18h45min às 19h30min, e nas quartas-feiras em dois horários, sendo das 

18h45min às 19h30min e das 21h15min às 22h. Os horários dificultam muito o 

desenvolvimento das aulas, pois, como dito anteriormente, os alunos chegam atrasados, por 

vezes somente após as 19 h e saem logo após o intervalo às 21 h.  

Foi utilizada a seguinte questão como problema fictício para o início das atividades a 

serem realizadas, a partir dele: “uma escola está com sérios problemas financeiros e decide 

economizar no consumo de alguns equipamentos elétricos. A troca de lâmpadas 
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incandescentes e fluorescentes por LED pode ajudar nessa economia? Em quais 

circunstâncias?”. O problema foi elaborado a partir da iniciativa, não somente de introduzir 

um problema em si, mas também de auxiliar os estudantes e, talvez outras pessoas, a 

perceberem uma forma simples e eficiente de economizarem em suas próprias casas. Tendo 

sido proposto no início do estágio, quando tive que elaborar planejamentos que buscavam 

motivar esses alunos a participar das aulas, o problema sugerido foi essencial para a 

frequência nas aulas.  

A Metodologia de Resolução de Problemas foi muito importante nessa perspectiva, 

pois a investigação realizada na escola pelos alunos mobilizou tanto os estudantes, quanto os 

funcionários, os experimentos físicos (Apêndice A) ajudaram na motivação dos alunos que 

passaram a entender o funcionamento de alguns equipamentos elétricos e debater sobre como 

resolver o problema criado em sala de aula. As aulas passaram a se realizar em grupos, os 

alunos passaram a ser pesquisadores e utilizavam a Matemática para encontrar a solução para  

problemas. Durante as três primeiras semanas quase não foi utilizada a lousa, os alunos não 

tiveram aula expositiva e isso fortaleceu a construção do conhecimento feita diretamente na 

classe dos alunos por meio de exercícios contextualizados, alguns falando sobre o consumo de 

energia elétrica, outros com informações sobre times de futebol que facilitaram a 

compreensão dos dados. 

 No noturno existem vários obstáculos que dificultam o planejamento do professor: 

além da liberdade de entrada e saída, os alunos tiveram festas, durante o período de aula, 

organizadas pela direção da escola e, também, fizeram um passeio em uma faculdade 

particular, fazendo com que, por diversas vezes tenha sido necessário modificar o 

planejamento. Isso mostra que é importante o professor estar atento ao andamento do 

calendário da escola, acompanhando o desenvolvimento dos alunos. Nessa perspectiva, esse 

pode ser um dos motivos que levam muitos professores a optar pela metodologia tradicional 

de ensino, com aulas expositivas seguindo um referencial teórico já elaborado. A Metodologia 

de Resolução de Problemas, assim como outras metodologias, necessita de tempo para 

planejamento, para experimentação, para reformulação e não é garantido que os alunos vão se 

interessar ou aprender através da metodologia.  

 Foi perceptível, no decorrer das aulas, que a frequência dos alunos melhorou 

consideravelmente, o que era comentado pelos professores da turma. Quanto ao interesse dos 

alunos foi relatado, por eles próprios, que gostavam daquela forma de ensino, pois, assim, 
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lhes fazia sentido e os estimulava. Foi-se percebendo que os alunos apresentavam maior 

entusiasmo quando instigados a solucionar problemas, porém, modificar a metodologia que 

vinha sendo empregada durante todo o ano letivo de forma tão rápida fazia com que 

aumentasse a dificuldade em avançar nos conceitos matemáticos que o professor titular havia 

requerido. 

A insegurança causada por este fator fazia retornar ao pensamento de que é mais fácil 

trabalhar a partir do método tradicional de ensino, porém, vendo o interesse e frequência dos 

alunos durante as pesquisas, investigações e experimentos, percebeu-se que alunos e professor 

construiriam, em conjunto, o conhecimento. No que se refere ao trabalho dos alunos, notou-se 

que começaram a realizar a multiplicação de matrizes com certa facilidade, então, os alunos 

tiveram participação ativa no processo de aprendizagem sobre determinantes: foi realizado, na 

quadra de esportes, um jogo de futebol matemático, em que se proporcionou aos estudantes 

um momento de diversão e aprendizado, em consonância, fazendo com que produzissem 

cálculos de determinantes de matrizes de ordem 2 e ordem 3. Concluiu-se que, desde que 

motivados, há participação dos alunos nas atividades propostas, tornando evidente a produção 

de conhecimento. 

 Uma das principais dificuldades obtidas ao utilizar a Metodologia de Resolução de 

Problemas foi na avaliação do aluno. A baixa frequência nas aulas e a descontinuidade dos 

conceitos matemáticos tornaram difícil o controle e a verificação do rendimento dos alunos. 

a verificação e controle do rendimento escolar para efeito de avaliação é uma função 

didática que percorre todos as etapas do ensino, e abrange a consideração dos vários 

tipos de atividades do professor e dos alunos no processo de ensino. A avaliação do 

ensino e da aprendizagem deve ser vista como um processo sistemático e contínuo, 

no decurso do qual vão sendo obtidas informações e manifestações acerca do 

desenvolvimento das atividades docentes e discentes, atribuindo-lhe juízos de valor. 

Para isso, são empregados procedimentos e instrumentos de mensuração 

(observação, provas, testes, exercícios teóricos e práticos, tarefas) que proporcionam 

dados qualitativos e quantitativos (LIBÂNEO, 2013 p. 209). 

Com isso, para estimular a participação dos alunos nas atividades e valorizar o 

envolvimento deles na construção do conhecimento, planejei distribuir a nota do bimestre 

entre todas as atividades durante o estágio. Entretanto como saber se o aluno aprendeu de fato 

a resolver o determinante de uma matriz de ordem 3? De acordo com Libâneo (2013) é papel 

do professor na avaliação o diagnóstico da turma, identificando os progressos e as 

dificuldades, um processo que deve ser bem acompanhado pelo professor. Como a turma era 

pequena tive a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dos alunos bem de perto. Mas 
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creio que se fosse uma turma maior seria complicado esse acompanhamento.  

Os alunos da turma 203 não sabiam como seriam distribuídas as notas, apenas 

expliquei a eles que todas as atividades seriam avaliadas e, esse fato, favoreceu a frequência e 

a participação dos estudantes. Por outro lado, julgo necessária a avaliação com questões de 

vestibular, concurso, Enem, exames que farão parte do contexto do aluno ao sair da escola. 

Eis o ponto difícil: avaliar o aluno apenas pela avaliação final pode ser um erro, pois o aluno 

aprende e constrói o conhecimento por meio de suas ações durante as aulas e, se as atividades 

não são avaliadas, existe o desinteresse e até a evasão de alguns deles. Mas, essas atividades 

não podem ser a maior parte da nota, pois os alunos devem utilizar os conhecimentos 

aprendidos durante as atividades para a realização da prova. É notório que os alunos que 

frequentam e participam das atividades têm condições de tirarem boas notas na avaliação, 

desde que ela seja coerente ao conhecimento construído na sala de aula.  

Desse modo a avaliação dos alunos foi feita através das atividades e da prova final, 

porém os alunos não sabiam que notas precisavam e nem qual a nota de cada atividade. Eles 

perceberam que, para obterem uma boa nota ao final do estágio, era preciso participar das 

atividades propostas e que a prova foi apenas mais uma dessas atividades. Assim, os alunos 

foram muito bem, resolvendo questões de vestibular e exercícios conceituais. Foi notável que 

estavam tranquilos e, ainda melhor, estavam utilizando os conceitos para a argumentação 

sobre a solução do problema inicial. O desenvolvimento da ação, bem como as etapas da 

Metodologia de Resolução de Problemas que foram seguidas, podem ser observadas no relato 

do desenvolvimento localizado no Apêndice A ao fim do trabalho, no entanto, compartilho na 

próxima seção os principais momentos da aplicação da metodologia através de relatos e 

experiências vivenciadas durante todo o estágio. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA E DE ATIVIDADES REALIZADAS 

● 1ª SEMANA – ATIVIDADE DE COLETA DE DADOS NA ESCOLA 

Durante a primeira semana de estágio, consegui realizar as atividades que estavam no 

planejamento, no entanto, somente duas alunas compareceram no primeiro dia de aula. A 

escola estava com a semana da gincana por causa do dia da criança e, por esse motivo, a 

maioria dos alunos não foi para a escola. Fiz a minha apresentação para as duas alunas e com 

ajuda delas criamos uma planilha contendo as informações sobre quantidade, potência e tipos 

de lâmpada que existem e que estão instaladas na escola. Passamos umas 2 horas andando 
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pela escola, coletando os dados e durante esse tempo pude conversar e conhecer melhor as 

alunas, ambas estão desempregadas e procurando emprego. Nesse contexto, vi que a maioria 

dos alunos do noturno tem essa ambição e por isso escolheram esse horário. No segundo dia 

aumentou para quatro o número de alunos e consegui introduzir a situação problema. Os 

alunos através das investigações e das pesquisas em sala de aula conseguiram chegar ao 

contexto pretendido, que se baseava no gasto com iluminação na escola, tema norteador para 

a resolução problema introduzindo os conceitos de matrizes e determinantes. 

● 2ª SEMANA – EXPERIMENTOS FÍSICOS NA SALA DE AULA 

Fizemos a realização dos experimentos após às 19 horas para que todos os alunos 

pudessem participar. Os alunos investigaram sobre a geração de energia e o consumo de 

energia de alguns tipos de lâmpadas, realizando 3 experimentos, no primeiro experimento 

conectamos dois cabos (vermelho e preto) nas entradas da espira e do multímetro, além disso 

foi necessário configurar o multímetro para a leitura da correte gerada, deixamos na menor 

leitura da corrente assegurando que eles conseguissem observar. 

A geração de energia pode ser observada pelo movimento de um Imã ou espira de 

cobre e acontece como mostra a (figura 1). 

 

Figura 1 - Experimento de ilustração da geração de energia. Imagem disponível em 
http://educacao.globo.com/fisica/assunto/eletromagnetismo/inducao.html 
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Michael Faraday foi um cientista Inglês, e observou que sempre que existe um 

movimento relativo entre espira e imã, independente de quem se mova, surge uma corrente 

elétrica, chamada de corrente induzida, na espira. Através desse e de outros resultados, nos 

quais nota que a corrente elétrica induzida é mais intensa quanto maior a área da espira e 

quanto mais rápido é o movimento, podemos chegar ao seguinte resultado: 

A variação do fluxo magnético em uma superfície provocava o aparecimento de uma corrente 

induzida na espira, o que equivale ao aparecimento de uma força eletromotriz (f.e.m.), ou 

voltagem, induzida na espira. 

Heinrich Friedrich Emil Lenz, em 1833, observou que a corrente induzida em uma 

espira por um fluxo magnético variável tem um sentido tal que o campo magnético que ela 

cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético através da espira. Assim, na figura 1, a 

corrente induzida gera um campo magnético nesta, de forma a atrair o imã que está se 

afastando e repelir o imã que está se aproximando. 

 

1º Experimento: 

Com a espira conectada ao multímetro, verifique que quando o ímã é introduzido ou 

retirado da espira, acontece a geração de energia elétrica. Responda em seu caderno, às 

seguintes perguntas: Qual a “corrente máxima” observada, ou seja, qual o maior número 

registrado no multímetro? O que acontece quando o ímã é introduzido e retirado sem parar? 

Nesse momento fiz um breve comentário sobre geração de energia, explicando que nas 

usinas hidrelétricas a geração é parecida com a geração feita em sala de aula. Na usina há uma 

transformação de energia (mecânica para elétrica), a gravidade faz com que a água desça por 

um cano, com uma velocidade bem alta, girando uma espira ou um ímã, fazendo com que o 

fluxo magnético seja alterado e com isso gerando uma corrente elétrica. 

2º Experimento: 

Para exemplificar o tipo de lâmpada incandescente utilizamos a fonte de tensão. Pedi a 

atenção de todos para que não mexessem na fonte. Com a fonte desligada conectamos dois 

cabos (jacarés) no grafite, um de cada lado. E ligamos a fonte em 0 Volts (V) e 0 Amperes 

(A). Aos poucos fomos aumentando a voltagem e amperagem até chegar ao máximo de 9 V. 

Dessa forma o grafite esquentou e ficou incandescente, assim por um tempo curto ele resistiu 

e foi possível observar que a sala de aula ficou iluminada. 



23 
 

Com o experimento falei sobre a característica da transformação de energia elétrica 

em térmica que existe em diversos equipamentos: lâmpadas (incandescentes), ferro de passar, 

chuveiro, chapinha. Equipamentos que consomem muita energia. 

Fizemos o último experimento e que possibilitou a reflexão sobre investimentos, gastos e 

economia a longo prazo. 

3º Experimento: 

Teste da luminosidade (unidade de fluxo luminoso - Lúmen) 

Lúmen (símbolo: lm) é a unidade de medida de fluxo luminoso. Um lúmen é o fluxo 

luminoso dentro de um cone de 1 esferorradiano, emitido por um ponto luminoso com 

intensidade de 1 candela (em todas as direções). Logo, Lúmen pode ser entendido como a 

capacidade da luminosidade de um ponto de luz. Quanto maior for a quantidade de Lúmens 

maior é a luminosidade do ambiente. 

Os alunos visualizaram a luminosidade do ambiente de acordo com as lâmpadas que 

foram ligadas. 

1º momento: 3 lâmpadas foram enumeradas de 1 a 3 (uma lâmpada LED de 15 W, uma 

lâmpada fluorescente de 15 W e uma lâmpada incandescente de 15 W). Os alunos sem saber 

qual lâmpada foi ligada preencheram a linha 1 da tabela 2 da seguinte forma: a mais fraca, a 

média e a mais forte. 

2º momento: 3 lâmpadas foram enumeradas de 4 a 6 (uma lâmpada LED de 15 W, uma 

lâmpada fluorescente de 25 W e uma lâmpada incandescente de 100 W). Os alunos sem saber 

qual lâmpada foi ligada preencheram a linha 2 da tabela 2 da seguinte forma: a mais fraca, a 

média e a mais forte. 

3º momento: 3 lâmpadas foram enumeradas de 7 a 9 (3 lâmpadas LED: uma bulbo de 9 W, 

uma espiral de 9 W e outra tubular de 9 W) também sem saber qual foi ligada preencheram a 

linha 3 da tabela 2 da seguinte forma: a mais fraca, a média e a mais forte. 

 Os alunos preencheram a matriz quadrada de ordem 3 abaixo, sendo a primeira linha 

preenchida com o primeiro momento, a segunda com o segundo momento e a terceira com o 

terceiro momento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_medida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_luminoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esferorradiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candela
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FRACA MÉDIA FORTE 

FRACA MÉDIA FORTE 

FRACA MÉDIA FORTE 

Tabela 2: Matriz utilizada para preenchimento durante os experimentos físicos. 

Percebi que os alunos estavam bem empolgados e participando ativamente da 

construção do conhecimento. Estavam bem interessados no contexto de energia elétrica e dos 

tipos de lâmpadas na escola. Creio que os experimentos foi um dos fatores motivacionais que 

ajudou muito a turma. O fato de a turma ser pequena também ajudou na minha observação, 

consegui perceber as dificuldades e fazer as orientações na hora em que as dúvidas surgiam. 

Durante essas aulas percebi que não haveria tempo de trabalhar todos os conteúdos 

que o professor me passou. Acredito que a motivação seja um fator muito importante na 

formação desses alunos, porém, percebi que era necessária ainda a participação da direção e 

da escola, favorecendo o comparecimento do aluno em aula. A escola dá liberdade aos alunos, 

liberdade de entrar, liberdade de sair, liberdade de ficar nos corredores, penso que com isso os 

alunos ficam dispersos o que dificultou a frequência e a participação em aula.  

O tempo em sala aula era muito curto, na maioria das vezes, o plano de aula deveria 

ter no máximo 30 minutos e isso foi um dos fatores que fez com que eu reajustasse os 

planejamentos. Nessa semana, tinha planejado que, ao terminar de completar a matriz, 

faríamos a resolução de algumas equações de 1º grau utilizando a igualdade de matrizes, que 

teve que ser planejada na aula posterior. Em várias aulas o planejamento continha inúmeras  

atividades as quais tive que diminuir e concentrar os esforços para a resolução do problema 

orientando os alunos a utilizarem direto os conceitos de matrizes e determinantes. 

 

● 3ª SEMANA – NÃO TEVE AULA 

 

● 4ª SEMANA – DEBATE SOBRE O CONSUMO DOS DIFERENTES 

TIPOS DE LÂMPADAS E APRESENTAÇÃO DE PRIMEIROS 

RESULTADOS 
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Os alunos realizaram um debate sobre qual a lâmpada mais forte de cada linha da 

matriz o que os levou a refletir sobre o valor gasto durante o mês por essa lâmpada 

comparando-a com as mais fracas. 

Nesse momento, os alunos perceberam que a lâmpada mais forte na primeira linha 

gastava o mesmo que a mais fraca e começaram a questionar sobre isso. Fiz então uma 

apresentação simples explicando o funcionamento dos três tipos de lâmpadas, no qual a 

incandescente é a que mais consome, pois é utilizada uma resistência, parecida com a do 

experimento do grafite realizado em aula. A resistência consome muita energia, pois 

transforma a energia elétrica em energia térmica. Dessa forma temos além de iluminação 

também o calor. Expliquei que a lâmpada fluorescente é mais econômica, pois não gera tanto 

calor, e que no lugar ao invés da resistência temos um reator e um gás que brilha com a 

passagem da corrente elétrica. No entanto ela também transforma parte da energia em calor. 

Então questionei os alunos sobre a lâmpada LED, como ela era mais forte consumindo a 

mesma energia? Fiquei admirado com a turma. Eles estavam entendendo o funcionamento das 

lâmpadas e um dos alunos falou que a LED não era quente, que ele já havia encostado numa 

LED ligada. Outro aluno disse então que era esse o motivo, que a LED usava a energia para 

iluminar e por isso era mais econômica. E com isso fomos debatendo e expliquei que a LED 

funciona por meio de uma placa eletrônica que reduz a tensão e uma fita de diodo, que é um 

componente eletrônico, que emite luz gerando pouco calor. Ainda expliquei sobre outras 

vantagens para o meio ambiente com o uso das lâmpadas LED, sendo que elas não emitem 

radiações (infravermelho e ultravioleta), além de ter uma longa vida de uso, mais do que o 

dobro da fluorescente. Com esses dados os aluno produziram uma apresentação para o 

professor titular, contendo as informações coletadas e as análises realizadas no debate.  

A apresentação foi um momento muito especial que tive a oportunidade de 

experimentar durante o estágio. Os alunos estavam nervosos e para quebrar um pouco a 

tensão fiz a seguinte proposta para a turma e para o professor. A apresentação seria em forma 

de teatro, o professor passou a ser um diretor de uma escola com problemas financeiros e a 

turma passou a ser uma empresa que teria uma proposta para solução do problema. Os alunos 

e o professor aceitaram a proposta e a apresentação foi um sucesso. Os alunos estavam bem 

tranquilos, conseguiram argumentar bem sobre os gastos e a economia gerada pela troca das 

lâmpadas fluorescentes pelas LED. No fim da apresentação, o professor fez vários 

comentários positivos e surgiram vários questionamentos sobre a troca como: quais eram os 
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custos da implementação, se a solução era a curto ou longo prazo, se seria a mesma 

iluminação e se era viável ou não para o governo substituir essas lâmpadas. Os alunos ficaram 

motivados a pesquisar ainda mais sobre o assunto e então percebi que era a hora de aprimorar 

e trabalhar novos conceitos matemáticos para dar continuidade na pesquisa aproveitando a 

empolgação e participação da turma. 

● 5ª SEMANA – AULA EXPOSITIVA TRADICIONAL 

Durante essa semana percebi o quanto foi importante para os alunos a Metodologia 

de Resolução de Problemas. Eles estavam empolgados e interessados em aprender um novo 

conceito de Matemática através da aula expositiva tradicional, algo diferente de quando fiz a 

observação e que chamou a atenção do professor titular. Assim como a frequência dos alunos 

que chamou a atenção de outros professores da escola. Senti que era a hora de inovar, fazer os 

exercícios de fixação ficarem divertidos para que pudessem repetir e aprender as regras 

Matemáticas para a resolução de determinantes.  

● 6ª SEMANA – JOGO DE FUTEBOL MATEMÁTICO 

Os alunos participaram com muita empolgação e distribuíram as tarefas para 

resolverem mais rápido. Pude observar as estratégias de cada grupo, percebi que eles tinham 

ainda dúvidas sobre as regras de sinais e ao longo do jogo eles foram memorizando e 

praticando até que no fim era algo natural. Os grupos estavam bem e até a última pergunta 

estavam empatados. O desempate veio com a resolução da matriz de ordem 3. Foi uma 

atividade lúdica que marcou o estágio. Eles gostaram muito e alguns até falavam que naquele 

momento passaram a gostar de Matemática. 

● 7ª SEMANA – EXERCÍCIOS DE REVISÃO E INTEPRETAÇÃO DE TEXTO E 

AVALIAÇÃO BIMESTRAL 

Para a resolução dos exercícios fizemos um único grupo com os cinco alunos e 

começamos com a interpretação do texto. Alguns alunos foram opinando e juntos chegamos à 

solução geral (Apêndice A). Eles entenderam e até opinaram sobre outros caminhos para a 

resolução, entretanto como o tempo era curto fiz a orientação para que resolvessem daquele 

jeito e que se quisessem poderiam como tema de casa resolver de outra forma. 

Durante a avaliação estive à disposição dos alunos para as dúvidas que surgissem. 

Em nenhum momento falei a resposta, mas tentei fazer com que eles se lembrassem das aulas 

e das regras que trabalhamos. A intenção da avaliação foi verificar como eles resolviam e 
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estimular o interesse ao estudo para as provas diárias e reais que eles terão que fazer. Fiquei 

muito feliz com o desempenho da turma. Todos conseguiram resolver com facilidade as 

questões, dois alunos inclusive acertaram todas as questões. Após a correção passei para o 

professor titular as notas obtidas na prova e também as notas referentes às atividades feitas 

durante o estágio. Nenhum aluno ficou abaixo da média, o professor concordou que eles 

realmente tinham aprendido aquele conteúdo e que era justa a avaliação da turma da forma 

com estava. Falei com a turma sobre o desempenho deles e combinei com eles a apresentação 

final, que serviria de recuperação caso algum aluno não atingisse a média. E mesmo já 

aprovados eles toparam e ficaram bem animados para apresentação, que agora iria acontecer 

não somente para o professor titular, mas também para os meus professores orientadores da 

FURG que iriam assistir. 

● 8º SEMANA – APRESENTAÇÃO FINAL 

 

Os alunos durante a apresentação estavam bem nervosos, mas ao longo da atividade, 

eles se soltaram e demonstraram os conceitos que tinham aprendido e ao apresentar os slides 

(Apêndice A) desenvolveram várias soluções para o problema inicial. Dessa forma foi 

possível perceber que tanto o conhecimento matemático sobre matrizes e determinantes, 

quanto o pensamento crítico a ações do dia-a-dia estavam presentes na fala dos alunos. Os 

professores fizeram algumas indagações e os alunos interagiam como um debate, conversando 

sobre o uso das lâmpadas, o consumo de energia, o conceito de matriz. Foi muito bom 

trabalhar com a turma 203, acredito que as atividades proporcionaram muito mais do que a 

construção do conhecimento matemático, penso que os alunos, através da resolução do 

problema, perceberam que fazem parte da sociedade com direito a opinião e pensamento 

crítico para as ações dentro e fora da escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  É notável que o uso das metodologias diferenciadas nas salas de aula está em ampla 

discussão e se faz necessário a experiência com essas metodologias durante a formação dos 

docentes. Percebo que a experimentação, foi uma preparação para o ambiente de trabalho e 

que ajudou na construção do meu perfil docente. Com a Metodologia de Resolução de 

Problemas pude notar que os alunos estavam: conectados a aula, interessados em aprender, 

motivados a pesquisar e participativos no processo de construção do conhecimento. Acredito 

que a experimentação foi fundamental para o desenvolvimento das atividades, pois os alunos 
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passaram a frequentar as aulas, motivados a resolverem aquele problema, que é um problema 

real e que pode ser encontrado em qualquer ambiente.  

  Durante a experimentação, foi cobiçado trabalhar com várias estratégias de ensino que 

utilizam a Metodologia de Resolução de Problemas, uma dessas estratégias é o Portal da 

Matemática, um site criado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que permite 

interagir professor e alunos por meio de um sistema. No portal é possível criar uma sala de 

aula virtual, acompanhando o desenvolvimento dos alunos. Além disso, o portal contém vídeo 

aulas de vários conceitos matemáticos para os alunos, exercícios resolvidos e também uma 

aba para professores com tópicos que ajudam no planejamento das aulas com a Metodologia 

de Resolução de Problemas. No entanto, durante a organização do planejamento, foi possível 

perceber que o perfil dos alunos, jovens trabalhadores, e o pouco tempo de aula dificultava a 

aplicação do portal. Logo, não foi utilizado o portal durante a experimentação. 

De acordo com Romanato (2012) a Metodologia de Resolução de Problemas deve ser 

bem planejada e replanejada sempre que necessário, sendo que o papel do professor passa a 

ser orientar aqueles alunos à construção do conhecimento. Durante a experimentação tive a 

oportunidade de trabalhar com uma turma pequena, observando as dificuldades e os desafios 

do planejamento de aula para o período noturno. De fato como se entende sobre Allevato e 

Onuchic (2008), não existe uma receita pronta, ou uma metodologia perfeita. Percebo que por 

muitas vezes tive que me adaptar a aula, em alguns momentos fui o orientador, em outros fui 

um pesquisador, passei também pela metodologia tradicional para introduzir novos conceitos, 

utilizei de jogos para fixar regras de cálculos e, a todo momento, tive que ter orientação de 

alguns professores. Note que não é uma tarefa fácil trabalhar com metodologias diferenciadas, 

os professores devem dedicar-se ao máximo e ainda assim não é garantia de que a 

metodologia especifica escolhida seja aceita pela turma e assim não é garantia de que haja a 

construção do conhecimento.  

  Percebo que as diversas metodologias devam estar entrelaçadas, sendo utilizadas em 

algum momento. Acredito que assim o professor pode observar quais métodos foram de 

interesse da turma, quais problemas podem ser resolvidos e de que forma pode ser feito a 

aplicação dos conceitos. Durante a experimentação iniciei com a aplicação da Metodologia de 

Resolução de Problemas, porém, percebi que a cada aula os alunos tinham interesses 

diferentes, tinha aula que aquele problema inicial já não estava tão interessante e tive que 

modificar o plano, levei um jogo de futebol matemático e percebi que o jogo trouxe de volta 
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aquela animação inicial da turma, aproveitando essa animação fizemos aula tradicional e no 

fim voltamos para a resolução do problema inicial. Dentro desse contexto passei a aceitar 

diferentes metodologias (tradicional, investigativa, lúdica): ora entendendo suas limitações, 

ora apontando suas potencialidades.  

  Antes da experimentação tive a oportunidade de observar a turma. A observação foi 

essencial para a criação do problema inicial, percebi que os alunos tinham predisposição para 

a realização de experimentos físicos e nesse contexto, os experimentos ajudaram muito na 

motivação dessa turma. Com a ajuda dos experimentos pude trabalhar o tema: consumo 

consciente da energia elétrica na escola. Os alunos tiveram que investigar os equipamentos 

elétricos da escola, debatendo sobre, o uso, o consumo e quais as estratégias para a economia 

do consumo e o uso consciente desses equipamentos. Os alunos, durante o debate, puderam 

refletir sobre as suas ações em relação ao uso dos equipamentos, tanto na escola, quanto em 

outros ambientes. Nesse momento, o problema foi criado e os alunos participaram dessa 

criação. No problema, simulamos uma escola com dificuldades de pagar as contas no fim do 

mês, um problema financeiro e durante as aulas tínhamos que buscar solucionar esse 

problema. A construção da solução do problema trouxe vários pensamentos que utilizavam 

vários conceitos matemáticos. Nesse momento a metodologia se aproximou muito do Ensino 

por Investigação, pois os alunos poderiam pensar em várias estratégias de solução como, por 

exemplo, redução de funcionários ou alguma forma de arrecadação ou até mesmo se 

interessar por outro problema. Então, se fez necessário à orientação, para que os alunos 

trabalhassem na solução específica da redução do consumo da energia elétrica, relacionando 

com os experimentos físicos e também com os conceitos de matrizes. Portanto, trazendo a 

Metodologia de Resolução de Problemas (ver apêndice A). 

  Nesse sentido, é essencial que o professor conheça a turma, percebendo suas aptidões. 

Além disso, penso que, o professor deve estar sempre, preparado e disposto, a alterar o 

planejamento, percebendo a aproximação dos interesses que surgirem durante a aplicação de 

algum conceito ou de alguma metodologia. A orientação é fundamental para atingir o objetivo 

pretendido, penso que a cada etapa concluída é necessário que o professor verifique o 

progresso da turma em relação ao conhecimento dos conceitos e também se os alunos 

continuam motivados. Concluída a resolução do problema, se faz necessária a socialização 

dos resultados e reflexão das atividades realizadas a apresentação final é uma das formas de 

observar a construção do conhecimento, bem como a avaliação bimestral (ver apêndice A). 
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Dentre os diversos desafios que surgiram na aplicação da metodologia a avaliação foi a parte 

mais complicada e possibilitou a experiência no controle e observação da aprendizagem dos 

alunos. 

  De acordo com Libâneo (2013) a avaliação é um processo que controla o desempenho 

da turma por meio de parâmetros estipulados tendo como base o objetivo assumido 

inicialmente. Dentro dessa perspectiva, durante as primeiras aulas o objetivo era a motivar os 

alunos, fazer com que eles tivessem interesse pelo problema, utilizando a investigação e a 

experimentação. Essas atividades de acordo com o autor, devem ser também avaliadas pois 

fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. No entanto é difícil estipular uma nota para 

essas atividades, são atividades que fazem parte do planejamento e essenciais para o 

desenvolvimento da Metodologia de Resolução de Problemas, mas que trouxeram 

insegurança aos conceitos matemáticos que deveriam ser construídos. É um processo 

complexo, como saber se o aluno realmente aprendeu os conceitos matemáticos por meio de 

sua participação? Por diversas vezes tive a orientação necessária para compreender e observar 

as dificuldades da turma, mas se fosse uma turma maior seria muito difícil fazer essa 

observação.  

Com o desenvolvimento da metodologia, no decorrer das aulas, foi possível que eu 

adquirisse maior segurança para quantificar as atividades proposta. Tal fato se deu em razão 

de que foi se tornando perceptível o envolvimento dos alunos durante os processos de análise 

de dados, de cálculos, hipóteses e exercícios de fixação e, assim, acreditando-se que, por meio 

deste envolvimento, pudessem acontecer os processos de construção de conhecimento e 

aprendizagem. Cito que os fatores citados foram, ainda, de relevância para o planejamento da 

avaliação bimestral dos alunos, em forma de prova objetiva. 

Percebeu-se que, à medida que os alunos tomam conhecimento de que as atividades 

propostas são de cunho avaliativo, elas surtem maior efeito e participação dos mesmos, 

porém, é necessário que os estudantes sejam capazes de entender a importância da avaliação 

final. Por este motivo, é imprescindível que a distribuição da nota ocorra de forma ampla e 

justa, não somente por um método avaliativo, mas que contemple os diversos meios e 

formatos de avaliação, justificando-se que é sabido que nenhum aluno aprende do mesmo 

modo que o outro. 

Considerando minha dificuldade em avaliar os alunos, pude perceber que a prova deve 
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apresentar coerência quanto aos conceitos e exercícios que foram trabalhados em aula, sem 

que perca suas características em promover a interpretação, a resolução de problemas e o 

pensamento crítico, pois, com isso, é possível que se prepare o aluno para as provas existentes 

em diversos meios de seleção, além da escola, como vestibulares, concursos e ENEM. Assim, 

entendi que a avaliação é um processo preparatório para a vida do aluno e, por isso, deve 

instiga-lo para que pense, reflita, pesquise e trabalhe. 

Com estas considerações, compreendi que tudo deve estar em consonância quando se 

trata do nosso planejamento e da metodologia que aplicaremos, especialmente talvez, no 

ensino médio, considerando a perspectiva de uma continuidade na formação dos alunos. 

Ainda, que quando somos capazes de promover um maior envolvimento e de estimular os 

estudantes naquilo em que propomos a eles, podemos obter um resultado melhor e mais 

participativo no cotidiano de nossas aulas e nas avaliações. Por último, pude evidenciar que o 

ensino da Matemática vai além dos problemas propostos em sala de aula e no ambiente 

escolar, mas que oportuniza ao estudante enfrentar situações-problema no cotidiano, fora da 

escola. 
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APÊNDICE A– RELATOS DO DESENVOLVIMENTO 

1ª Semana – primeiro dia 

Objetivos:  

Que os alunos pudessem: 

● Investigar e refletir sobre suas ações em relação ao consumo de energia na escola e em 

casa; 

Com a Metodologia de Resolução de Problemas pretendi: 

● Motivar a aprendizagem de conceitos matemáticos com situações e problemas reais; 

● Tornar a sala de aula um ambiente de discussão, reflexão e debate, a fim de formar 

alunos participativos e com pensamento crítico. 

Na aula inicial foi feita uma pesquisa na escola com alguns alunos da turma. Os 

alunos durante a gincana da escola fizeram a seguinte investigação: “verificaram e 

anotaram a quantidade e os tipos de lâmpadas utilizadas na escola, completando com as 

informações a tabela 1”. 

 

POTÊNCIA FLUORESCENTE LED INCANDESCENTE 

15 W    

20 W    

40 W    

Tabela 1: Informações sobre a quantidade e os tipos de lâmpadas da escola. 

 

1ª semana - segundo dia: 

Com a turma organizada em fileiras, utilizei o Datashow para ilustrar alguns equipamentos 

elétricos e algumas classificações de consumo através das figuras 1 e 2 a seguir: 
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Figura 2 - Equipamentos elétricos. 

 

 

Figura 3 -  Exemplos de classificação de consumo e eficiência dos aparelhos. 

Com essas ilustrações fizemos um debate sobre os aparelhos que consomem muita 

energia, as características e funcionamento deles como, por exemplo: o chuveiro que 

transforma energia elétrica em energia térmica, o ar condicionado que transforma uma parte 

da energia elétrica em energia cinética e as lâmpadas que transformam parte da energia 
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elétrica em energia luminosa. Logo depois discutimos sobre os equipamentos elétricos da 

escola, o quanto é consumido e como evitar o desperdício, economizando no consumo mensal 

a fim de resolver o problema inicial. Nesse momento percebi que eles gostaram do debate, 

que conheciam alguns equipamentos elétricos e então indaguei sobre qual desses 

equipamentos que consumia mais energia na escola. Os alunos concluíram, utilizando um 

computador como ferramenta de pesquisa, que em geral a iluminação consume quase 70% do 

consumo mensal da escola. 

2ª Semana - primeiro dia: 

Objetivos:  

Que os alunos pudessem: 

● Refletir sobre suas ações em relação ao consumo de energia na escola e em casa; 

● Pesquisar e debater sobre as possíveis soluções do problema. 

 

Com a Metodologia de Resolução de Problemas pretendo: 

 

● Motivar a aprendizagem de conceitos matemáticos por meio de experimentos 

físicos; 

● Tornar a sala de aula um ambiente de discussão, reflexão e debate, a fim de 

formar alunos participativos e com pensamento crítico. 

Com os equipamentos abaixo, alguns deles fornecidos pela FURG, fizemos a parte 

experimental para investigar as possíveis soluções do problema e para estimular o interesse e 

a participação dos alunos nas aulas. 

 

● 1 Fonte ajustável de tensão; 
● 2 Cabos (Jacaré); 
● 1 Multímetro; 
●  3 Imãs; 
● 1 Espira de cobre; 
●  5 Grafites 0.5 mm; 
● 4 Lâmpadas LED (três de 15W, uma de 14W); 
● 2 Lâmpadas Incandescentes (15W e 100W); 
● 2 Lâmpadas Fluorescentes (15W e 40W). 

  

Fizemos a realização dos experimentos após às 19 horas para que todos os alunos 

pudessem participar. Os alunos investigaram sobre a geração de energia e o consumo de 
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energia de alguns tipos de lâmpadas, realizando 3 experimentos, no primeiro experimento 

conectamos dois cabos (vermelho e preto) nas entradas da espira e do multímetro, além disso 

foi necessário configurar o multímetro para a leitura da correte gerada, deixamos na menor 

leitura da corrente assegurando que eles conseguissem observar. 

A geração de energia pode ser observada pelo movimento de um Imã ou espira de 

cobre e acontece como mostra a (figura 1). 

Michael Faraday foi um cientista Inglês, e observou que sempre que existe um 

movimento relativo entre espira e imã, independente de quem se mova, surge uma corrente 

elétrica, chamada de corrente induzida, na espira. Através desse e de outros resultados, nos 

quais nota que a corrente elétrica induzida é mais intensa quanto maior a área da espira e 

quanto mais rápido é o movimento, podemos chegar ao seguinte resultado: 

A variação do fluxo magnético em uma superfície provocava o aparecimento de uma corrente 

induzida na espira, o que equivale ao aparecimento de uma força eletromotriz (f.e.m.), ou 

voltagem, induzida na espira. 

Heinrich Friedrich Emil Lenz, em 1833, observou que a corrente induzida em uma 

espira por um fluxo magnético variável tem um sentido tal que o campo magnético que ela 

cria tende a contrariar a variação do fluxo magnético através da espira. Assim, na figura 1, a 

corrente induzida gera um campo magnético nesta, de forma a atrair o imã que está se 

afastando e repelir o imã que está se aproximando. 

 

1º Experimento:  

Com a espira conectada ao multímetro, verifique que quando o ímã é introduzido ou 

retirado da espira, acontece a geração de energia elétrica. Responda em seu caderno, às 

seguintes perguntas: Qual a “corrente máxima” observada, ou seja, qual o maior número 

registrado no multímetro? O que acontece quando o ímã é introduzido e retirado sem parar? 

Nesse momento fiz um breve comentário sobre geração de energia, explicando que nas 

usinas hidrelétricas a geração é parecida com a geração feita em sala de aula. Na usina há uma 

transformação de energia (mecânica para elétrica), a gravidade faz com que a água desça por 

um cano, com uma velocidade bem alta, girando uma espira ou um ímã, fazendo com que o 

fluxo magnético seja alterado e com isso gerando uma corrente elétrica. 

2º Experimento: 
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Para exemplificar o tipo de lâmpada incandescente utilizamos a fonte de tensão. Pedi a 

atenção de todos para que não mexessem na fonte. Com a fonte desligada conectamos dois 

cabos (jacarés) no grafite, um de cada lado. E ligamos a fonte em 0 Volts (V) e 0 Amperes 

(A). Aos poucos fomos aumentando a voltagem e amperagem até chegar ao máximo de 9 V. 

Dessa forma o grafite esquentou e ficou incandescente, assim por um tempo curto ele resistiu 

e foi possível observar que a sala de aula ficou iluminada. 

Com o experimento falei sobre a característica da transformação de energia elétrica 

em térmica que existe em diversos equipamentos: lâmpadas (incandescentes), ferro de passar, 

chuveiro, chapinha. Equipamentos que consomem muita energia. 

2ª Semana - segundo dia: 

 Fizemos o último experimento e que possibilitou a reflexão sobre investimentos, 

gastos e economia a longo prazo. 

3º Experimento: 

Lúmen (símbolo: lm) é a unidade de medida de fluxo luminoso. Um lúmen é o fluxo 

luminoso dentro de um cone de 1 esferorradiano, emitido por um ponto luminoso com 

intensidade de 1 candela (em todas as direções). Logo, Lúmen pode ser entendido como a 

capacidade da luminosidade de um ponto de luz. Quanto maior for a quantidade de Lúmens 

maior é a luminosidade do ambiente. 

Teste da luminosidade (unidade de fluxo luminoso - Lúmen) 

Os alunos visualizaram a luminosidade do ambiente de acordo com as lâmpadas que 

foram ligadas. 

1º momento: 3 lâmpadas foram enumeradas de 1 a 3 (uma lâmpada LED de 15 W, uma 

lâmpada fluorescente de 15 W e uma lâmpada incandescente de 15 W). Os alunos sem saber 

qual lâmpada foi ligada preencheram a linha 1 da tabela 2 da seguinte forma: a mais fraca, a 

média e a mais forte. 

2º momento: 3 lâmpadas foram enumeradas de 4 a 6 (uma lâmpada LED de 15 W, uma 

lâmpada fluorescente de 25 W e uma lâmpada incandescente de 100 W). Os alunos sem saber 

qual lâmpada foi ligada preencheram a linha 2 da tabela 2 da seguinte forma: a mais fraca, a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_medida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_luminoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esferorradiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candela
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média e a mais forte. 

3º momento: 3 lâmpadas foram enumeradas de 7 a 9 (3 lâmpadas LED: uma bulbo de 9 W, 

uma espiral de 9 W e outra tubular de 9 W) também sem saber qual foi ligada preencheram a 

linha 3 da tabela 2 da seguinte forma: a mais fraca, a média e a mais forte. 

 Os alunos preencheram a matriz quadrada de ordem 3 abaixo, sendo a primeira linha 

preenchida com o primeiro momento, a segunda com o segundo momento e a terceira com o 

terceiro momento. 

 

FRACA MÉDIA FORTE 

FRACA MÉDIA FORTE 

FRACA MÉDIA FORTE 

Tabela 2: Matriz utilizada para preenchimento durante os experimentos físicos. 

Percebi que os alunos estavam bem empolgados e participando ativamente da 

construção do conhecimento. Estavam bem interessados no contexto de energia elétrica e dos 

tipos de lâmpadas na escola. Creio que os experimentos foi um dos fatores motivacionais que 

ajudou muito a turma. O fato de a turma ser pequena também ajudou na minha observação, 

consegui perceber as dificuldades e fazer as orientações na hora em que as dúvidas surgiam. 

3ª Semana - primeiro e segundo dias: 

  No primeiro dia a escola organizou uma festa à fantasia e os professores 

acompanharam os alunos. Assim não consegui planejar nenhuma atividade para esse dia. 

 No segundo dia os alunos foram visitar a Faculdades Integradas de Taquara – RS 

(FACCAT). Os professores fizeram o acompanhamento dos alunos e novamente não foi 

possível planejar nenhuma atividade. 

4ª Semana - primeiro dia: 

Objetivos:  

Que os alunos pudessem: 



40 
 

● Refletir sobre suas ações em relação ao consumo de energia na escola e em casa; 

● Tornar a sala de aula um ambiente de discussão, reflexão e debate, a fim de 

formar alunos participativos e com pensamento crítico. 

● Organizar e apresentar as hipóteses com cálculos e debates. 

 

Iniciamos a aula com um debate e para instigar a turma fiz as seguintes perguntas:  

1) É possível afirmar, sem fazer cálculos, que o uso de lâmpadas LED na escola é mais 

econômico que o uso atual das lâmpadas fluorescentes?  

2) Se considerar que a escola precisa investir na troca das lâmpadas e infraestrutura, a 

economia gerada pelo uso das lâmpadas LED seria suficiente para cobrir esse investimento 

em um mês? e em um ano?  

3) Como podemos classificar os dados dos experimentos e como podemos escrever esses 

dados?  

4) A iluminação do ambiente tem alguma alteração se houver a troca de lâmpadas 

fluorescentes pelas lâmpadas LED? 

 

Os alunos anotaram as respostas obtidas durante o debate. Logo depois, usando a matriz 

construída na aula anterior, os alunos foram instigados a resolverem o seguinte exercício: 

Considere que o uso de uma lâmpada na escola seja de 8 horas por dia e considere o mês 

como 30 dias. A matriz abaixo representa quanto é gasto por mês com cada lâmpada 

observada no experimento. Assim, encontre os valores em reais das incógnitas 

                  . 

 

 

Verificamos o preenchimento correto da primeira matriz, feito em aula durante o 3º 

experimento: 
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Com essa atividade trabalhamos as diversas variáveis que podem aparecer nas equações. 

Dessa forma pude exemplificar sobre as diversas incógnitas que poderão aparecer em provas 

de vestibular, Enem, concursos e também na graduação. Eles calcularam e encontraram os 

valores de cada incógnita: 

                                                                         

4ª Semana – segundo dia: 

  

 Com os cálculos realizados na aula anterior e com as respostas dos debates fizemos 

alguns slides para apresentar as hipóteses sobre as soluções do problemas para o professor 

titular da turma. Na produção dos slides os alunos pesquisaram na internet alguns dados e 

imagens que serviram de argumentos na apresentação. A seguir nas figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 

10, seguem os slides da apresentação que construímos juntos. Durante a construção foi 

preciso utilizar a multiplicação de matrizes e juntos fizemos a construção desse conceito. 
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Figura 4: slide 1 - Capa da apresentação 

 

Figura 5: slide 2 – Metodologia utilizada para análise e criação da apresentação 
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 Figura 6: slide 3 – Desenvolvimento da ação que os alunos precisaram utilizar.  

Figura 7: Slide 4 – Gráfico com o perfil do consumo de energia elétrica das unidades escolares do Brasil. 

O gráfico traz a informação da porcentagem do consumo médio nas escolas, em azul: 70% iluminação, 

em vermelho: 14% bomba de Recalque (esgoto) e em amarelo: 16% outros equipamentos elétricos. 
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Figura 8: slide 5 – Gráfico feito pelos alunos por meio do Google Docs na planilha online do excel. 

 

Quadro com número de lâmpadas na escola 

Lâmpadas Sala de aula Corredores (secretaria, direção e sala dos professores) 

LED 0 7 2 

Fluorescentes 126 36 24 

Incandescentes 0 0 0 

    Valor gasto por mês por uma lâmpada (LED 15 W, fluorescente 40 W e incandescente 100 W) 

LED R$ 2,77 Cálculo realizado da seguinte forma:                                                                     

Potência da lâmpada x 12 horas por dia x 22 dias por mês                                                  

considerando que o preço do kWh é de R$ 0,70 

Fluorescente R$ 7,39 

Incandescente R$ 18,48 

Figura 9: slide 6 – Tabela criada por meio da planilha online com as informações coletadas na investigação feita na escola. 

Fizemos uma pesquisa rápida para o cálculo do valor gasto mensal das lâmpadas, e fizemos todos 

juntos às contas, encontrando os valores, para preenchimento a tabela. 
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Figura 10: Slide 7 – Cálculos realizados para estimativa do valor gasto mensal com o uso das lâmpadas da escola. 

Na criação do Slide 7 foi necessário revisar a multiplicação de matrizes, no entanto os alunos 

estavam interessados e participativos. Foi rápido e bem tranquilo para eles essa resolução.  

 Para calcular os custos mensais com a mesma quantidade de lâmpadas porém 

utilizando apenas lâmpadas LED os alunos criaram o Slide 8 (figura 10) que proporcionou 

ampla reflexão sobre a economia gerada por meio da substituição das lâmpadas. 
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Figura 11: Slide 8 – Cálculos realizados para comparar os valor gasto anterior e o valor gasto pelas lâmpadas LED. 

No Slide 8 os alunos fizeram uma estimativa utilizando as lâmpadas LED em todos os ambientes. 

5ª Semana - primeiro dia: 

Objetivos:  

Que os alunos pudessem: 

● Construir o conhecimento sobre o cálculo de determinantes de matrizes de 1ªe 2ª 

ordem; 

● Construir o conhecimento sobre determinantes de 3ª ordem utilizando a regra de 

Sarrus; 

 

Fizemos aula expositiva sobre determinantes para matrizes de 1ª e 2ª ordem. Na lousa fiz a 

seguinte introdução: 

“Toda matriz quadrada tem, associada a ela, um número chamado de determinante da 
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matriz, obtido por meio de operações que envolvem todos os elementos da matriz”. 

Obs. Não existe determinante de matriz que não seja quadrada. 

1) Determinante de matriz quadrada de ordem 1: 

A = [    ] é uma matriz quadrada com 1 linha e 1 coluna como vimos anteriormente. 

Exemplos: A = [4] e B = [-2]; 

Escrevemos det A = 4 e det B = -2. 

Para a operação de adição podemos fazer da seguinte forma: det A + det B = 4 + (-2) = 2. 

Para a operação de multiplicação podemos fazer da seguinte forma: det A . det B = -8. 

2) Determinante de matriz quadrada de ordem 2 

 Se A é uma matriz quadrada de ordem 2, calculamos seu determinante fazendo o 

produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal 

secundária. 

 Dada a matriz A em que     = 6,     = 3,     =2 e     =-4.  

 Então det A =      .            .      =                  

 Obs. É errado escrever que a matriz A = -30, pois não é a matriz, e sim o seu 

determinante, que é -30. 

Para finalizar a aula, passei na lousa o exercício abaixo, que ficou como tema de casa. 

Ex.1) Faça as operações A+B e A.B e encontre o determinante das seguintes matrizes A, B, 

A+B e A.B depois verifique se Det A + Det B = Det A+B e se Det A . Det B = Det (A.B) 
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  [
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5ª Semana - segundo dia: 

Iniciei a aula resolvendo os exercícios de tema de casa da aula anterior. Nesse momento, 

observei as dúvidas e as estratégias de resolução dos alunos.  

  [
  
  

]                |
  
  

|                                   
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]                |
    
  

|                                      

Logo, como: 
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 Para finalizar a explicação de determinantes fiz os passos abaixo explicando o uso da 

regra de sarrus para resolução de determinantes de ordem 3. 

1) Sabendo resolver o determinante de uma matriz de ordem 1 e ordem 2, como vocês 

pensam que será o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 3? 

2) Se vocês souberem quanto é o determinante de uma matriz, conseguem elaborar uma 

estratégia de cálculo? 

“Pensem na matriz A abaixo, ela é de ordem 3, o seu determinante vale 12. A forma de 

calcular o determinante da matriz de ordem 2 é parecida com a forma de cálculo do 
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determinante de ordem 3, através de alguns passos, vamos construir juntos esse cálculo.” 

      |
   
    
     

| 

Passo 1: Sabemos que o determinante é calculado apenas para matrizes quadradas. Foi 

possível calcular o determinante da matriz de ordem 2, por meio de duas diagonais (primária e 

secundária) pois elas relacionavam todos os números da matriz. Fazemos o mesmo agora para 

a matriz de ordem 3. 

Passo 3: Utilizaremos a regra de sarrus. Uma regra que permite criar outras diagonais, assim 

podemos relacionar todos os números da matriz, fazendo a regra de sarrus, figura 13 a seguir: 

 

Figura 12: Regra de sarrus. 

Escrevemos ao lado do determinante, a primeira e a segunda coluna. Assim formamos 3 

diagonais principais e 3 diagonais secundárias. 

Passo 4: Indique agora como é calculado o determinante da matriz de ordem 3. 

Como tema de casa deixei o exercício abaixo:  

1) Observe a matriz abaixo, construída através da pesquisa sobre a quantidade de 

lâmpadas feita na escola. Calcule o seu determinante. 

 

[
   
   
   

] 
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6ª Semana - primeiro dia: 

Objetivos:  

Que os alunos pudessem: 

● Utilizar os conceitos de determinantes para resolução dos exercícios; 

● Praticar os conceitos matemáticos de forma lúdica; 

● Exercitar o raciocínio lógico. 

 

Com o jogo matemático pretendi: 

Trabalhar com a Matemática em outros ambientes, possibilitando a discussão, reflexão e o 

debate fora da sala de aula. Pretendo que essa atividade seja significativa e diferenciada para 

os alunos. 

Iniciei a aula revisando na lousa a solução dos determinantes das matrizes: 

      [  ]          

      [
  
   

]                      

       [
   
    
    

]  (         )             

Após a resolução, encaminharei os alunos para a quadra de esportes. 

Na quadra fizemos o jogo de futebol matemático sobre determinantes. 

 Jogo de futebol matemático 

 

Os alunos foram divididos em uma dupla, e um trio; 

Cada grupo teve uma mesa para resolução dos determinantes, (na quadra); 

As duplas tiveram a chance de encontrar e responder o determinante de algumas 

matrizes; 

A dupla que respondesse primeiro corretamente poderia correr até a bola, que estava 

localizada no meio da quadra, e dar um chute em direção ao gol do adversário. 

Cada gol valia 1 ponto. 
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Foram 10 rodadas, ou seja, 10 matrizes que foram resolvidas o seu determinante. 

Foram elas: 

      [
  
   

]                  

      [
  
    

]                  

      [
  
    

]                   

      [
   
    

]                     

      [
    
    

]                    

      [
   
   

]                  

      [
  
  

]                

      [
    
   

]                    

      [
   
   

]                  

      [
    
    
   

]  (                         )                                 

6ª Semana - segundo dia: 

Objetivos:  

Que os alunos pudessem: 

● Investigar e pesquisar sobre os custos da implementação da solução do problema 

inicial; 

● Trabalhar com matrizes e determinantes; 

● Provar que a solução era viável e possível. 
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Iniciei a aula organizando os alunos para uma pesquisa investigativa no laboratório de 

informática. Os alunos fizeram a seguinte investigação: 

 Buscaram nos sites (mercado livre e lojas taki); 

 O preço das lâmpadas LED de 20 W; 

 O preço das lâmpadas fluorescentes de 40 W tubular; 

 A vida útil dessas lâmpadas; 

Após a investigação os alunos tiveram que completar a tabela 3 a seguir, em que esses 

dados foram utilizados na apresentação final. 

 Vida útil Preço/marca 1 Preço/marca 2 Preço/marca 3 

LED 20 W 

(bulbo) 

    

Fluorescente 40 

W (tubular) 

    

Tabela 3: Tabela para preenchimento através de pesquisas realizadas na internet. 

 Essa atividade foi a retomada para finalizar a solução do problema inicial. Os alunos 

estavam mais práticos e fizeram a pesquisa em pouco tempo. Utilizamos três marcas 

diferentes, fazendo três orçamentos, simulando a vida real em que nas empresas e até mesmo 

nas escolas é necessário fazer essa busca pela melhor opção. Com os dados anotados foi 

possível continuar a análise para finalizar a apresentação. 

7ª Semana - primeiro dia: 

Objetivos:  

Que os alunos pudessem: 

● Utilizar o raciocínio lógico e a intepretação de texto para a resolução dos exercícios; 

● Refletir sobre suas ações em relação ao consumo de energia na escola e em casa, afim 

de que os alunos possam ter pensamento crítico, modificando suas ações, 

economizando e discutindo sobre o consumo de energia na escola; 

● Debater e organizar a apresentação sobre as possíveis soluções do problema. 
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Iniciei a aula retomando o contexto sobre consumo de energia elétrica aplicado nas aulas 

anteriores. Apliquei os exercícios contextualizados abaixo, que puderam ser resolvidos por 

raciocínio lógico. Pretendi com isso verificar a motivação e observar as dificuldades de 

interpretação de texto. 

Exercícios: 

1) Em uma escola de Santo Antônio da Patrulha, o preço médio do kWh é de R$ 0,70 e 

são gastos cerca de R$ 1493,20 por mês com iluminação. A escola, pretendendo 

economizar, trocou todas as lâmpadas fluorescentes de 40 W (tubular) por LED de 20 

W (bulbo). Na escola havia 202 lâmpadas fluorescentes de 40 W e, em uma 

experiência física, os alunos concluíram que a iluminação das duas lâmpadas era 

equivalente. Sendo assim, a) Quantas lâmpadas LED foram compradas para essa 

troca? b) Quanto à escola gastará no mês com o funcionamento das lâmpadas LED? 

(considere que as lâmpadas ficam ligadas por 12 horas todos os dias, de segunda a 

sexta e que o mês tenha 22 dias de aula) c) Qual foi a diferença mensal entre os dois 

consumos?  

R. 

a) Como o enunciado fala que a iluminação das lâmpadas de 40 W fluorescentes tubular 

são equivalentes a iluminação das lâmpadas LED de 20 W bulbo, será necessário o 

mesmo número de lâmpadas. Logo a escola deverá comprar 202 lâmpadas. 

 

b) Para calcular o valor gasto, os alunos poderão pensar na operação de multiplicação. 

202 lâmpadas de 20 W ou seja: 202 . 20 W = 4040 W. 4040 W é a potência gasta para 

ligar todas as lâmpadas, assim basta multiplicar pelo tempo em que serão utilizadas: 

4040 W  .  12h por dia  .   22 dias por mês = 1066560Wh consumidos no mês. 

Para finalizar os alunos resolvem o cálculo com uma regra de três simples: 

1kWh ------------- R$ 0,70 

1066,560kWh   --------    X R$ 
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X = R$ 746,60 

c) Antes a escola gastava R$ 1493,20 e agora gasta R$ 746,60, a diferença entre os 

gastos é de R$ 746,60 por mês. 

 

2) Em uma pesquisa, durante uma aula de Matemática, os alunos encontraram os 

seguintes dados: 

Lâmpada LED de 20 W bulbo, com preço unitário de R$ 52,00 e vida útil de 25 mil horas. 

Conforme exemplo da figura 14. 

 

Figura 13: Lâmpada LED de 20 W bulbo retirado do site mercado livre. (Imagem alterada, pois continha erro de 
digitação). 

Lâmpada fluorescente de 40W tubular com preço unitário de R$ 6,99 e vida útil de 10 mil 

horas. Conforme exemplo da figura 15. 

W 
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Figura 14: Lâmpada fluorescente de 40 W retirado do site mercado livre. (Imagem alterada pois continha erro de 
digitação). 

Com esses dados e com os dados do exercício 1 fizemos uma planilha, conforme a figura 16, 

Com isso eles provaram que a troca de lâmpadas fluorescentes por LED trouxe uma economia 

para a escola e descobriram em quanto tempo essa economia pode ser notada. 

R.  

Para provar que a escola terá economia, os alunos deverão calcular o tempo necessário para 

economizar o valor gasto com a compra das lâmpadas. Assim poderão analisar e discutir 

sobre o resultado. Eles devem chegar ao resultado de que em um ano o valor economizado na 

conta de luz a cada mês já será suficiente para pagar a diferença gasta inicialmente com a 

compra das lâmpadas LED fazendo o cálculo da seguinte forma: 

R$ 10.504,00 gasto com a compra das lâmpadas LED - R$ 1.411,98 que seriam gastos com a 

compra das lâmpadas fluorescentes = R$ 9.092,02 de investimento inicial. 

Como a pesquisa mostra que o valor economizado a cada mês de aproximadamente R$ 

Figura 15: Planilha feita pelos alunos com auxílio do Excel. 

W 
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743,40. Fazemos a divisão do valor gasto inicial R$ 9.902,02 pelos R$ 743,40 economizados 

mês a mês. Assim os alunos podem descobrir que em 12 meses a escola terá o valor gasto 

inicial de volta, através da economia. Logo, depois de 1 ano a escola terá uma economia 

mensal de R$ 743,40 durante 83 meses ou quase 7 anos. 

  

7ª Semana - segundo dia: 

Objetivos:  

Que os alunos pudessem: 

● Utilizar os conceitos de determinantes para resolução dos exercícios; 

● Utilizar o conceito de regra de sarrus para a resolução de determinantes de ordem 3; 

● Utilizar os conhecimentos aprendidos em sala de aula para resolver a avaliação 

bimestral; 

 

Iniciei a aula analisando os dados dos exercícios anteriores, montando a matriz A abaixo: 

 

  [
       
           

] em que a primeira coluna são os preços das lâmpadas LED e 

fluorescente e a segunda coluna são os preços de 202 lâmpadas LED e 202 lâmpadas 

fluorescentes. 

1) Calculamos o determinante da matriz 

 

      |
       
           

|                            

Neste momento, pedi a atenção deles para o resultado ser zero. 

Para pensar sobre o resultado fiz o seguinte exemplo: seja B uma matriz cuja coluna 1 seja 

quaisquer número, se a coluna 2 for multiplicada pelo mesmo número o determinante sempre 

dá zero.  

   [
    
    

] 
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            |
      
      

|                    

2) Consideremos agora a multiplicação das matrizes: 

 

  [
 

   
   

]       [      ]       [
            

                  
                  

]  

 

A matriz “A” representa o número de lâmpadas LED compradas. A matriz “B” 

representa três orçamentos de valor da lâmpada LED. 

A multiplicação da matriz traz na primeira linha o valor gasto em cada orçamento para 

a compra de 1 lâmpada, na segunda linha o valor gasto em cada orçamento para a 

compra de 101 lâmpadas e na terceira linha o valor gasto em cada orçamento para a 

compra de 202 lâmpadas. 

 

          |
      

            
               

|, utilizando o procedimento abaixo 

conseguimos calcular o determinante. 

|
      

            
               

|
  

    
     

  
  

    
     

 

 

 52.5656.12120+56.6060.10504+60.5252.11312 – (56.5252.12120+52.6060.11312+60.5656.10504) = 0 

 

 Após o intervalo pedi que os alunos organizassem a sala em fileiras ficando distantes 

uns dos outros. Logo depois, apliquei a avaliação bimestral abaixo, contendo os conceitos 

trabalhados nas aulas e uma questão de vestibular relacionada com um dos conceitos 

trabalhados na aula expositiva. 
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Avaliação bimestral 

1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Se o determinante da matriz W é -2 encontre quem é x. 

  [
  
  

] 

 

 

3) Quais são os valores de x e y para que a matriz G tenha determinante 

igual a zero. 

 

   [
    
    

] 

 

 

4) Calcule o determinante da matriz T utilizando a regra de sarrus. 

 

  [
     
    
   

] 
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5) Encontre os valores das incógnitas                     utilizando as 

matrizes abaixo. 

 

 

 

 

8ª Semana  

Objetivos:  

Que os alunos pudessem: 

● Utilizar os conhecimentos construídos em sala de aula para argumentar sobre a 

solução do problema; 

● Refletir sobre suas ações em relação ao consumo de energia na escola e em casa, afim 

de que os alunos possam ter pensamento crítico, modificando suas ações, 

economizando e discutindo sobre o consumo de energia na escola; 

● Debater e apresentar as possíveis soluções do problema. 

 

Iniciei a aula organizando a sala para apresentação final dos alunos. Nesse momento 

deixei os 15 minutos iniciais da aula para ensaiar, entretanto apenas uma aluna havia chegado. 

Assim passei com ela um ensaio rápido e me coloquei à disposição para apresentar junto com 

ela. Às 19 horas os professores chegaram à sala e então iniciamos a apresentação. Ao longo 

da apresentação os demais alunos foram chegando e se juntando à apresentação. Os alunos 

tiveram cerca de 20 minutos para apresentar, relatando sobre o andamento das aulas, as 

experiências, as investigações, os cálculos, os exercícios e os conceitos matemáticos usados 

para a solução do problema inicial, utilizando além dos slides da primeira apresentação 

também os slides conforme as figuras 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 a seguir.  
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Figura 16: slide 9 – Exemplo de uma solução possível. 

 

Figura 17: slide 10 – Respostas do slide 9. 
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Figura 18: Slide 11 – Preço médio e tempo de vida útil da lâmpada LED de 20 W. .(Imagem alterada, pois continha erro de 
digitação). 

 

Figuras 19: Slide 12 – Preço médio e tempo de vida útil da lâmpada fluorescente de 40 W. .(Imagem alterada, pois 
continha erro de digitação). 

W 

W 
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Figura 20: Slide 13 – Informações sobre uma solução com custo zero para a escola. 

 

Figura 21: Slide 14 – Outras soluções possíveis com custo zero para a escola e pouco investimento inicial. 
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Figura 22: Slide 15 – Comparação entre a quantidade de Lumens de cada lâmpada, garantindo a iluminação melhor com a 
metade do consumo utilizando as lâmpadas LED no lugar das lâmpadas fluorescentes. 

 

Ao fim da apresentação os professores participantes tiveram 10 minutos, cedidos pela 

professora do segundo horário, para comentar e interagir com a turma. 


