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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa objetiva contribuir com a reflexão acerca da importância da recuperação 

da aprendizagem como estratégia fundamental para o equilíbrio dos processos de ensino e de 

aprendizagem e para o ajuste idade-série, haja vista os baixos indicadores de desempenho 

escolar detectados nas avaliações do Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Ceará 

– SPAECE. Para isso, implementou-se uma proposta interventiva de recuperação mediante 

jogos pedagógicos, na disciplina Matemática, com alunos do 1º ano do Ensino Médio de uma 

escola pública cearense. Na fundamentação teórica, a temática da recuperação da 

aprendizagem escolar foi abordada em uma relação dialógica entre o que disciplinam a 

legislação educacional vigente, as diretrizes e orientações do MEC/SEDUC e os preceitos de 

estudiosos como Perrenoud (1999, 2000, 2001), Hadji (2001), Hoffman (2001), Luckesi 

(2001), Sousa (1995) e Vasconcelos (1995) - expressos pelas dificuldades enfrentadas no 

cotidiano escolar. Com relação ao emprego de jogos pedagógicos como estratégia de ensino, a 

pesquisa baseou-se nos estudos anteriores de Brenelli (1996), Kuenzer (2001), Macedo, Petty 

e Passos (2000), Maranhão (1991), Moysés (1997) e Huizinga (1971). Utilizou-se como 

estratégia de pesquisa, com base nas contribuições de Cervo (2007), Gil (1999), Silva (1998), 

Lüdke e Marli (1986) e Yin (2005), o estudo de caso exploratório, em uma abordagem 

qualiquantitativa, com o propósito de testar e avaliar a proposta de recuperação da 

aprendizagem, mediante a utilização de jogos pedagógicos como recurso metodológico. Os 

resultados indicam ser possível despertar o interesse dos alunos pela Matemática, servindo-se 

de uma metodologia que estimule a ludicidade, a autoestima discente, o trabalho em grupo e a 

contextualização dos conteúdos. A análise dos dados evidenciou, especialmente, a melhoria 

da aprendizagem discente, com suporte na eficácia da recuperação da aprendizagem. 

 

Palavras – chave: Recuperação da Aprendizagem. Intervenção. Jogos Pedagógicos.  
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ABSTRACT 

 

 

The present research aims to contribute to a reflexion about the importance of learning 

recovery as a fundamental strategy to the balance of teaching-learning process and for setting 

age-grade, according to the low school performance indicators  identified in the Permanent 

System Evaluation of Ceará Education avaliations. Because of this, it was implemented an 

intervencional proposal of recovery through pedagogical games, in Math subject, with 

students from 1st year of high school at a Ceará public school. Based on the theory, the 

recovery issue of school learning was approached in a satisfatory relationship between the 

subject that the current educational legislation, the directives and guidelines from 

MEC/SEDUC and the judgments of studious as Perrenoud (1999, 2000, 2001), Hadji (2001), 

Hoffman (2001), Luckesi (2001), Sousa (1995), and Vasconcelos (1995), punctuated by the 

difficulties faced in the school routine. In relation to the use of educational games as a 

strategy of teaching, the research based itself on earlier studies of de Brenelli (1996), Kuenzer 

(2001), Macedo, Petty and Passos (2000), Maranhão (1991), Moysés (1997) and Huizinga 

(1971).Used as research strategy, based on the contributions of Cervo (2007), Gil (1999), 

Silva (1998), Lüdke and Marli (1986) and Yin (2005), the exploratory case study in a 

qualitative and quantitative approach, with the purpose the purpose of testing and evaluating 

the learning recovery proposed through the use of pedagogical games as a metodological 

resource.The results indicate that it`s possible to awaken students`interest in  Mathematics, 

making use of a metodology that encourage the playfulness, the students self-esteem, the 

group work and the contextualization subjects. Data analysis showed especially, a better result 

of student learning from the effectiveness of learning recovery. 

 

Keywords: Learning Recovery. Intervenction. Pedagogical Games.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A evolução tecnológica, a globalização das informações e as mudanças no mundo do 

trabalho demandam novas exigências para as escolas: formar alunos capazes de resolver 

situações inusitadas, mediante a articulação de competências, habilidades e atitudes que 

possam promover, seja na vida em sociedade, seja no mundo do trabalho, um crescimento 

coletivo, solidário e ético (PERRENOUD, 1999a, 1999b, 2000 e 2001). 

A escola pública, entretanto, demonstra estar na contramão dessas novas demandas 

sociais, haja vista os baixos indicadores de desempenho escolar, conforme revelam estudos do 

Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Ceará – SPAECE 2004 e 2006, nas 

disciplinas Língua Portuguesa e Matemática da 4ª e 8ª série1 do Ensino Fundamental e do 3º 

ano do Ensino Médio, cujos resultados são expressos em escalas de desempenho, contínua e 

cumulativa, que variam de 0 a 500 pontos, conforme Quadro 1: 

 
Quadro 1 - Escala de Proficiência com os níveis de desempenho esperados 

 
Série Língua Portuguesa Matemática 

4ª série 200 a 225 250 a 275 
8ª série 250 a 275 350 a 375 
3ª série 375 a 400 400 a 425 

Fonte: Relatório Geral do SPAECE 2006 (CEARÁ, 2007a). 
 

Os resultados dos estudos comparativos entre SPAECE 2004 e 2006, conforme tabela 

1, na rede estadual de ensino do Ceará, em Língua Portuguesa, permitem constatar que os 

níveis de desempenho dos alunos estão abaixo dos patamares esperados. Além disso, observa-

se queda das médias, de 2004 para 2006, na 4ª série do Ensino Fundamental, e insignificante 

crescimento na 8ª série do Ensino Fundamental e no 3° ano do Ensino Médio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Está sendo adotada a antiga nomenclatura para o Ensino Fundamental, sem a inclusão das crianças de seis 
anos nesse nível de ensino. 
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Tabela 1 - Médias de Desempenho de Língua Portuguesa e Matemática, por série e dependência 
administrativa (Redes Estadual e Municipal do Ceará) – SPAECE 2004/2006. 

 
Língua Portuguesa Matemática 

Rede Estadual Rede Municipal Rede Estadual Rede Municipal 
   
Série 

Spaece 
2004 

Spaece 
2006 

Spaece 
2004 

Spaece 
2006 

Spaece 
2004 

Spaece 
2006 

Spaece 
2004 

Spaece 
2006 

4ª EF 162,8 162,3 151,8 152,6 168,1 176 158 167 
8ª EF  208,3 218,2 200,8 208,7 225,7 227,9 222,6 221,7 
3° EM  230,4 237,8 - - 255,2 256,7 - - 
Fonte: elaboração própria com base em CEARÁ, 2007c. 

 

No que se refere à rede municipal cearense, entre 2004 e 2006, na disciplina Língua 

Portuguesa, observam-se ligeiros sinais de melhoria na 4ª e 8ª série do Ensino Fundamental. 

Vale ressaltar, porém, que os níveis de proficiência dessa rede de ensino estão sempre abaixo 

dos encontrados na rede estadual, demonstrando dificuldade maior nessa esfera 

administrativa. Sob o enfoque pedagógico, percebe-se o agravamento dos problemas de 

alfabetização com o decorrer dos anos de escolaridade, que, consequentemente, interferem no 

aprendizado das demais disciplinas.  

Com relação aos resultados apresentados em Matemática, nas duas instâncias 

administrativas, detectam-se problemas graves no desempenho dos alunos da 4ª série, que 

conseguem chegar apenas aos níveis mais elementares da escala de proficiência, revelando 

pouca familiaridade com os conceitos básicos de Matemática. O desempenho dos discentes na 

8ª série, na rede estadual, demonstra crescimento medíocre, abaixo do que se espera na 4ª 

série do Ensino Fundamental; e na rede municipal apresenta declínio nos resultados. No 3° 

ano do Ensino Médio, em que apenas a rede estadual foi avaliada, há insignificante 

crescimento, pois o desempenho dos discentes alcança apenas o esperado para a 4ª série do 

Ensino Fundamental, indicando que as dificuldades de aprendizagem dos alunos vão se 

agravando à medida que a série avança.  

As consequências destas constatações são perversas para a educação, repercutindo em 

todo o sistema escolar, revelando graves problemas de distorção idade-série, que culminam 

em reprovações sucessivas, em evasão escolar e na exclusão social de milhares de crianças e 

jovens. 

A recuperação da aprendizagem, nesse contexto, torna-se estratégia fundamental para 

o equilíbrio dos processos de ensino e aprendizagem e para o ajuste idade-série ao longo dos 

anos de escolaridade.  

Em virtude de sua importância para o sucesso escolar, e considerando a urgência em 

aprofundar os estudos em busca de propostas viáveis de correção do fluxo escolar, é que se 
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buscou realizar esta pesquisa no curso de Mestrado, com o objetivo de implementar uma 

proposta de recuperação da aprendizagem na disciplina Matemática, mediante a utilização de 

jogos, com alunos do 1º ano do Ensino Médio da EEFM Pe. Arimateia Diniz, escola da rede 

pública estadual, localizada no Município de Cascavel - Ceará. 

A pesquisa tem como objetivos específicos avaliar diagnosticamente o nível dos 

alunos do 1º ano do Ensino Médio, para identificar as dificuldades nos conteúdos de 

Matemática; implementar, durante o 1º bimestre de 2008, proposta de recuperação da 

aprendizagem, utilizando jogos pedagógicos, para revisar os conteúdos do Ensino 

Fundamental; implementar recuperação paralela da aprendizagem, durante os demais 

bimestres de 2008, conforme necessidades dos discentes, em articulação com os conteúdos do 

Ensino Médio; analisar as dificuldades e/ou facilidades dos agentes envolvidos (professor e 

alunos) no desenvolvimento da proposta de recuperação da aprendizagem, no contexto 

educacional; e, ao final do ano letivo de 2008, realizar avaliação somativa do desempenho dos 

alunos, com vistas a detectar avanços na correção do fluxo escolar. 

O trabalho apresenta no segundo capítulo a fundamentação teórica referente à 

recuperação da aprendizagem escolar, com apoio no que disciplinam a legislação educacional 

vigente, as diretrizes e orientações da SEDUC, os preceitos dos estudiosos nessa temática, 

como Perrenoud (1999, 2000, 2001), Hadji (2001), Hoffman (2001), Luckesi (2001), Sousa 

(1995) e Vasconcelos (1995), pontuados pelas dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar. 

O terceiro capítulo trata das regulamentações da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB N° 9394/96 para o Ensino Médio, tecendo uma análise dialógica 

com os documentos emitidos pelo Ministério da Educação, e contextualizando com a 

Proposta Curricular da escola objeto de estudo e seus resultados históricos de desempenho 

educacional. 

O quarto capítulo faz a tessitura entre a proposta de recuperação da aprendizagem 

escolar no Ensino Médio, na disciplina Matemática, mediante a utilização de jogos 

pedagógicos. 

O quinto capítulo retrata o percurso metodológico da investigação científica, os 

procedimentos de coleta de dados, assim como a descrição da intervenção pedagógica por 

intermédio de jogos. 

O sexto traz os resultados da recolha de indicadores, em uma análise comparativa 

entre do desempenho discente na avaliação diagnóstica e na avaliação somativa, como 

também a análise do questionário aplicado aos alunos e ao professor. 
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O sétimo e último capítulo expõe as considerações conclusivas sobre a experiência de 

investigação científica, relatando as metas alcançadas, as limitações relacionadas ao ambiente 

pesquisado e sugestões para o aperfeiçoamento da pesquisa, ao que se acrescem as referências 

a autores e obras que embasam a investigação científica sob o ponto de vista empírico e sob a 

perspectiva teórica. 
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2 RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

A recuperação da aprendizagem escolar encontra-se inserida no centro da avaliação do 

ensino-aprendizagem, haja vista uma ideia de avaliação cujo objetivo é contribuir com o êxito 

do ensino, ou seja, detectar avanços e dificuldades dos alunos, para ajustar os conteúdos 

disciplinares e as metodologias didáticas às necessidades discentes (HADJI, 2001; 

PERRENOUD, 1999a). 

Faz-se necessário, entretanto, realizar uma revisão do referencial teórico acerca da 

recuperação da aprendizagem, observando o que disciplinam a legislação educacional vigente, 

as diretrizes e orientações curriculares do Ministério da Educação (MEC) e Secretaria da 

Educação do Ceará (SEDUC); e o que defendem os estudiosos dessa temática tão relevante no 

âmbito educacional, em uma relação dialógica com as práticas realizadas no cotidiano escolar.  

 

  

2.1. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDB Nº 9394/96)  

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394/96, no Art. 24, 

Inciso V, alíneas a e e, define regras acerca da avaliação da aprendizagem e dos estudos de 

recuperação (de preferência, paralelos), os quais devem ser aplicados após verificação do 

rendimento escolar e disciplinados pelas escolas em seus regimentos:  

 

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 
acordo com as seguintes regras comuns:  
V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:  
a) avaliação contínua e cumulativa do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais;  
e) obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelos ao ano 
letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 
instituições de ensino em seus regimentos (BRASIL, 1996). 
 

A LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996) propõe avaliação contínua e cumulativa do aluno, 

com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Supõe-se, portanto, que o 

professor está sempre avaliando o discente e se avaliando, de forma que, ao detectar 

dificuldades, pode propor revisão de conteúdos por meio de novas estratégias e metodologias, 

potencializando a superação dos obstáculos e o avanço para novas aprendizagens.  
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Para Demo (1997, p. 41), entretanto, não haveria necessidade de estudos de 

recuperação paralelos, como prevê, obrigatoriamente, a LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996), 

pois considera uma impropriedade a preferência de estudos de recuperação paralelos para os 

alunos com baixo rendimento.  

[...] primeiro, obscurece e mesmo desfaz a postura correta lançada na primeira 
alínea (avaliação como processo contínuo e cumulativo), e, segundo, porque 
recuperação não pode ser algo paralelo, mas da própria lógica e democracia do 
sistema educacional. A avaliação tem seu sentido pedagógico em permitir tomar as 
iniciativas possíveis e imagináveis para garantir o direito de estudar e aprender. O 
docente precisa avaliar o aluno todo dia, seja para ter em mãos de modo 
permanente um diagnóstico correto, seja para, tomando por base este diagnóstico, 
elaborar uma estratégia de combate ao fracasso escolar. Isso implica um complexo 
de iniciativas que deve ser visto como intrínseco ao processo de aprendizagem.  

A crítica de Demo (1997) tem pertinência por considerar a avaliação como processo 

global, porém, não se pode desconsiderar o importante papel desempenhado pela recuperação 

da aprendizagem, dentro do contexto avaliativo, para aqueles alunos que não obtiveram êxito 

na elaboração dos conhecimentos, competências, habilidades ou atitudes planejadas para um 

determinado período.  

 

 
2.2 RESOLUÇÃO Nº 384/2004 - CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ  

 

 

O Conselho de Educação do Ceará (CEC), por sua vez, pela Resolução nº 384/2004, 

define “[...] por estudos de recuperação o tratamento especial dispensado aos alunos nas 

situações de avaliação de aprendizagem, cujos resultados forem considerados pelo professor 

como insuficientes” (LEAL; PORTO; FREIRE, 2007b, p. 89). Conclui-se, com essa 

afirmação, que a recuperação faz parte da avaliação de aprendizagem e há uma relação 

intrínseca e complementar entre ambas. A Resolução ressalta, ainda, que, 

Art. 11 - Caso o aluno submeta-se à Recuperação Final, somente será considerado 
reprovado, se não obtiver êxito após efetivo trabalho pedagógico, com a duração 
mínima de 10 (dez) dias úteis, sendo disciplinada uma hora em cada dia para o 
conteúdo ou parte do conteúdo na disciplina em que demonstrou dificuldade (p. 
90).  

Fica evidente que a escola, mesmo ensejando estudos de recuperação paralela, deve 

dar oportunidade ao aluno de participar de recuperação final. Com arrimo nessas observações, 

é perceptível que há (ou deveria haver) sintonia entre avaliação da aprendizagem, recuperação 

paralela e recuperação final. Uma etapa complementa a outra e as três fazem parte de um todo 
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que visa à superação das dificuldades apresentadas pelo aluno no decorrer do ano letivo, em 

uma busca incansável pelo sucesso escolar, pois,  

[...] dado o compromisso do educador com a aprendizagem dos educandos, a 
`recuperação', mais do que uma estrutura da escola, deve significar uma postura do 
educador no sentido de garantir essa aprendizagem por parte de todos os alunos, 
especialmente daqueles que têm maior dificuldade em determinados momentos e 
conteúdos (VASCONCELOS, 1995, p. 73).  

O fato, porém, de a legislação deixar a cargo das escolas a definição de formas de 

recuperação paralela em seus regimentos colabora para o agravamento do problema, visto que 

elas não se encontram devidamente preparadas para o seu enfrentamento, pois convivem com 

metodologias de ensino tradicionais e com graves limitações em propiciar formação 

continuada aos docentes, quando o exercício da recuperação paralela demanda grande 

competência do educador, como expressa Hoffmann (2001, p. 34), 

Desenvolver estudos paralelos de recuperação significa propor aos alunos, 
permanentemente, gradativos desafios e tarefas articuladas e complementares às 
etapas anteriores, visando sempre ao maior entendimento, à maior precisão de suas 
respostas, à maior riqueza de seus argumentos. O que deve acontecer a partir de 
tarefas coletivas, preferencialmente, porque os próprios alunos irão atuar como 
elementos desafiadores à superação das dificuldades dos colegas (Inserem-se aí os 
trabalhos em parceria, pequenos grupos, monitorias).  

A avaliação, articulada com a recuperação da aprendizagem, apresenta, pois, uma 

gama de complexidades que se traduzem por contradições de interesses de todos os 

envolvidos no processo educacional, desarticulando-se dos objetivos primeiros que 

consubstanciam a sua existência, pois “a avaliação que importa é aquela que é feita no 

processo, quando o professor pode estar acompanhando a construção do conhecimento pelo 

educando” (VASCONCELOS, 1995, p. 57).  

 

 
2.3 DIRETRIZES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ (SEDUC-CE) 

 

 

As Diretrizes 2006 da Secretaria de Educação Básica do Ceará (CEARÁ, 2005a, p. 

66), ao tratar do tema recuperação da aprendizagem, destaca a responsabilidade e parceria dos 

agentes do contexto educativo:  

À escola, representada por seu Núcleo Gestor, compete prover mecanismos 
adequados e viáveis, disponibilizando tempo necessário e suficiente, apoiando o 
professor enquanto houver possibilidade de o aluno recuperar-se. O aluno, sujeito 
nuclear do processo educativo, deverá estar consciente das deficiências em sua 
aprendizagem, devendo ser motivado, incentivado e ter sua auto-estima elevada 
para vencer os desafios da recuperação. Aliado a tudo isso, a família deve 
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contribuir proporcionando as condições e ambiente adequado para que o mesmo 
tenha bom êxito nos estudos de recuperação.  

Ao mesmo tempo em que se registra coerência teórica nestas asserções, percebe-se 

distanciamento no que tange às estratégias metodológicas estabelecidas:  

Os estudos de recuperação são de responsabilidade direta do professor, sob o 
acompanhamento do Núcleo Gestor da escola e da direção do Crede, com o apoio 
da família e destina-se ao aluno com aproveitamento insuficiente. A escola deve 
priorizar o processo de recuperação paralela no contraturno, podendo contar com a 
colaboração dos profissionais de Apoio, lotados no Centro de Multimeios, Sala de 
Apoio Pedagógico, PCA, Núcleo Gestor e Alunos Monitores. (CEARÁ, 2005a, p. 
66).  

As diretrizes da SEDUC, em conformidade com a Lei Nº 9.394/96 (LDB), 
estabelecem, ainda, que esses estudos, de preferência, devem ser paralelos ao período letivo, 
no entanto, flexibilizam para as instituições escolares a sua regulamentação, podendo, de 
acordo com a situação, optar por formas intercomplementares, quais sejam:  

• contínua ou paralela, inserida no processo de ensino e de aprendizagem, no 
decorrer do período letivo, assim que identificado o baixo rendimento do aluno. A 
recuperação contínua deve ser vista como uma atividade que representa ampliação 
da jornada escolar para aquele que, de alguma forma, teve diagnosticado déficit de 
aprendizagem [...];  
• final, realizada após o término do ano letivo, para o aluno que não teve 
aproveitamento suficiente nos diversos componentes do currículo. (CEARÁ, 2005a, 
p. 66-67).  

A SEDUC, ao orientar no sentido de que os estudos de recuperação paralela ocorram 

no contraturno, objetiva cumprir o Plano de Educação 2003-2006 (CEARÁ, 2004) no que 

concerne à ampliação progressiva da jornada escolar. Em virtude, porém, da escassez de 

professores para desenvolver tais atividades, recomenda a “colaboração” de outros 

profissionais da escola para suprir a carência. Vale a pena tecer algumas reflexões acerca 

dessa estratégia:  

a) como os profissionais de apoio dos centros de multimeios podem desenvolver esse 

trabalho se são professores readaptados de função, mediante perícia médica, por não terem 

mais condições de saúde para a atividade docente, além de não participarem do 

planejamento da escola2, ficando à parte do processo de ensino e aprendizagem?  

b) Como contar com a colaboração dos professores das Salas de apoio pedagógico (SAP), se 

apenas as escolas que ofertam Educação Especial possuem esse serviço?  

c) Considerando que apenas as escolas que contam com mais de 1000 alunos3 

exclusivamente no Ensino Médio poderiam lotar professores coordenadores de área 

(PCA), como ficariam as demais escolas?  

                                                 
2 Ao readaptar a função, estes profissionais perdem o percentual de gratificação previsto em lei para o 
planejamento pedagógico. 
3 Atualmente, as escolas podem lotar PCA a partir de 500 alunos no ensino médio. 
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d) Há condições de os PCAs4 realizarem um trabalho de qualidade com o grande número de 

alunos com defasagem de aprendizagem?  

e) Os núcleos gestores das escolas dispõem de tempo e preparo para realizar a recuperação 

paralela, de acordo com as necessidades educacionais dos alunos?  

f) Os alunos-monitores possuem as competências cognitivas, emocionais e éticas para lidar 

com as especificidades dos estudantes que necessitam de recuperação paralela? 

g) As escolas conseguem mobilizar os alunos para participarem dos estudos paralelos de 

recuperação no contraturno?  

Além disso, a recuperação da aprendizagem se faz necessária não somente com 

relação às aprendizagens planejadas para o ano letivo, nas quais os alunos sentem 

dificuldades, mas, fundamentalmente, para corrigir a distorção idade-série, como forma de 

ajustar o fluxo escolar. Nessa perspectiva, “[...] estudos paralelos de recuperação consistem 

em momentos planejados e articulados ao andamento dos estudos no cotidiano da sala de 

aula” (HOFFMANN, 2001, p. 33).  

A vista dessas dificuldades, as escolas não conseguem trilhar as orientações da 

SEDUC, realizando ações fragmentadas de recuperação paralela e final, que, muitas vezes, se 

resumem à recuperação da nota, e não a reaver os conhecimentos previstos para um 

determinado período e não elaborados ou adquiridos pelos discentes.  

 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DA RECUPERAÇÃO O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM  

 

 

A avaliação da aprendizagem escolar compreende uma série de ações articuladas e 

complementares no contexto de ensino e aprendizagem. Avaliar significa diagnosticar o nível 

de desempenho em que o aluno se encontra, para, assim, realizar um planejamento curricular 

adequado e pertinente, de forma a buscar o avanço sistemático e processual para níveis mais 

elevados de conhecimento.  

A avaliação deve ser, também, contínua e sistemática, para que o professor possa 

detectar avanços e dificuldades em tempo real, adequando o que foi planejado à realidade 

                                                 
4 Consideram-se poucos profissionais, pois as escolas que dispõem de PCA podem contratar apenas 40 horas-
aulas para cada área do conhecimento (Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Ciências da Natureza e 
Matemática), sendo que cada professor deve ser lotado 20h/a em regência de classe e 20h/a como PCA, e ainda, 
prestar assistência aos três turnos de funcionamento da escola. 
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encontrada. Destaca-se, nesta ação, outra fundamental importância do ato avaliativo: avaliar 

para a tomada de decisões: o planejamento deve ser acelerado, pois a turma avançou mais do 

que o previsto? Ou devem-se mudar as estratégias e tomar medidas corretivas, tendo em vista 

dificuldades de aprendizagem que impedem o prosseguimento das atividades curriculares?  

A recuperação da aprendizagem encontra-se inserida nesse ir e vir da avaliação, 

tornando-a de fato, processo formativo. Hadji (2001, p. 121) ressalta como função avaliativa 

principal a formação no sentido amplo, que vise a contribuir para uma boa regulação5 da 

atividade de ensino. Na visão do autor, uma das grandes tarefas do professor é remediar as 

dificuldades encontradas, porém considera que “[...] a remediação não é uma atividade de 

ordem avaliativa, mas pedagógica”.  

Hoffmann (2001, p. 32-33) concebe a recuperação paralela como evolução natural da 

aprendizagem, inserindo-se em uma avaliação contínua, mediadora, por sua capacidade de 

adequar o planejamento pedagógico às necessidades e possibilidades do educando, como 

esclarece:  

Estudos paralelos de recuperação são inerentes a uma prática avaliativa mediadora, 
com a intenção de subsidiar, provocar, promover a evolução do aluno em todas as 
áreas do seu desenvolvimento. Tarefas, respostas e manifestações são analisadas 
com freqüência pelo professor que propõe novas perguntas e experiências 
educativas ajustadas às necessidades e interesses percebidos.  

Perrenoud (1999a, p. 89) aprofunda a discussão, situando-se a favor de uma avaliação 

mais formativa que contribua para a “[...] regulação das aprendizagens durante o ano escolar”, 

destacando alguns questionamentos acerca do desenvolvimento das situações cotidianas de 

trabalho:  

A partir do momento em que a avaliação formativa se define claramente como 
fonte de regulação, surge uma questão: ela é a única? Ou é uma fonte de regulação 
dentre outras? Não se deveria reconhecer que a regulação dos processos de 
aprendizagem pode surgir das interações entre alunos, tal como permitida e 
delimitada pelo dispositivo e pela seqüência didáticos, ou então surgir da atividade 
metacognitiva do aluno, quando este toma consciência de seus erros ou de sua 
maneira de confrontar-se com os obstáculos? A concepção de avaliação formativa 
como intervenção deliberada do professor, induzindo uma regulação antecipada, 
interativa ou retroativa de uma aprendizagem em curso, leva a um paradoxo: o 
conceito de avaliação formativa, assim compreendido em termos de regulação, 
tende a se fundir em uma abordagem mais global dos processos de regulação das 
aprendizagens em curso em um dispositivo, seqüência ou situação didáticos.  

                                                 
5 Hadji, 2001 e Perrenoud (1999a) denominam como regulação o conjunto de operações didáticas que busca 
aproximar os níveis de aprendizagens em que os alunos se encontram dos níveis desejados pelo professor.  
 
 



 24 

A experiência cotidiana, entretanto, revela práticas inadequadas, tanto no que respeita 

à avaliação, que ocorre em momentos estanques, com características classificatórias e 

punitivas, como também no que toca à recuperação paralela, em que, após semanas de provas 

ao final dos bimestres, os alunos com bom desempenho são liberados, enquanto novas provas 

(e em muitos casos, as mesmas provas) são aplicadas aos alunos com baixo desempenho. 

Sousa (1995, p. 71-72) aponta esses equívocos da avaliação e da recuperação:  

O que se verifica é que, na maioria das vezes, a recuperação é realizada no final do 
período letivo, servindo apenas para o aluno recuperar a nota, sem que se atue no 
mais importante: seu processo de aprender. 
 Dessa maneira entre o período de avaliação e o período da recuperação, 
dificilmente ocorrem a análise dos problemas de aprendizagem e as ações para 
diminuí-los. Aplica-se uma nova prova, caracterizada erroneamente como a própria 
recuperação, e atribui-se uma nova nota. 
Interessante observar, também, que essa nota, ao invés de representar o 
desempenho manifesto na recuperação, é geralmente o produto de uma média entre 
a nota de avaliação e a nota de recuperação, desconsiderando o esforço que o aluno 
possa ter feito para reaprender.  

Jussara Hoffmann (2001, p. 35) também alerta para as formas como são desenvolvidas 

as estratégias de recuperação paralela e suas distorções:  

O termo paralelo nos remete à necessidade de refletir sobre as normatizações que 
vêm ocorrendo em termos desse processo. Algumas distorções sérias de 
interpretação do significado de tais processos resultam em:  
- aulas extra-classe com outros professores e/ou várias turmas reunidas;  
- semanas de recuperação ao final dos bimestres ou trimestres só para os alunos que 
precisam;  
- professores que ficam em gabinetes e se colocam à disposição dos alunos para 
resolver suas dúvidas e dificuldades.  
Essas medidas nem sempre beneficiam alunos e professores. Aulas extraclasse 
contribuem para a discriminação das diferenças entre os alunos, além de fortalecer 
uma ação pedagógica padronizada, centrada no professor.  

Apesar da compreensão teórica sobre a avaliação da aprendizagem como um 

fenômeno complexo que envolve todo o ensino e aprendizagem, como também da 

necessidade imperiosa da regulação/recuperação dos conteúdos curriculares com base nas 

dificuldades encontradas, é evidente a ruptura no processo avaliativo, quando não se consegue 

desenvolver estratégias e/ou procedimentos de recuperação consistentes e consequentes que 

potencializem a superação do fracasso escolar.  
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3. O ENSINO MÉDIO e a LDB nº 9394/96  

 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), o 

Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, tem como premissa preparar o jovem para o 

mundo do trabalho e/ou para o prosseguimento dos estudos, por intermédio do 

aprofundamento dos conhecimentos do Ensino Fundamental, cujas finalidades estão expressas 

no artigo 35: 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades:  
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1996). 
 
 

Para cumprir tais finalidades, faz-se mister romper os paradigmas que permeiam a 

educação brasileira, no que tange a um ensino tradicional, pautado em conteúdos estanques e 

descontextualizados em relação à realidade social do educando.  Para isso, a LDB nº 9394/96, 

no Art. 36, incisos I e II, define diretrizes para o Ensino Médio, coerentes com as 

necessidades do mundo contemporâneo, possibilitando ao jovem o exercício pleno da 

cidadania, 

 

Art. 36.  O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste 
Capítulo e as seguintes diretrizes:  
I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes, o processo histórico de transformação da sociedade e 
da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 
conhecimento e exercício da cidadania;  
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes [...] (BRASIL, 1996). 

 

Articular o Ensino Médio com a Educação Profissional, contudo, traz um novo desafio 

à escola e aos educadores: preparar o educando com capacidades intelectuais que fogem aos 

modelos tradicionais da repetição e da memorização, em busca de uma educação que forme o 

cidadão crítico, competente, autônomo, criativo e ético, pois, segundo Kuenzer (2001, p.39), 
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Ao propor a formação tecnológica básica como eixo do currículo, a LDB assume a 
concepção que a aponta como a síntese entre o conhecimento geral e o específico, 
determinando novas formas de selecionar, organizar e tratar metodologicamente os 
conteúdos. 
Essa concepção é correta por tomar o conceito de trabalho como práxis humana, ou 
seja, como um conjunto de ações, materiais e espirituais, que o homem, enquanto 
indivíduo e humanidade, desenvolve para transformar a natureza, a sociedade, os 
outros homens e a si próprio com a finalidade de produzir as condições necessárias 
a sua existência.  

 

O Ensino Médio, para atender a estas novas demandas do mundo moderno, precisa 

desenvolver uma proposta curricular inovadora, significativa e contextualizada com a prática 

social do aluno, que busque a articulação entre os conhecimentos acumulados pela 

humanidade, as habilidades inerentes do saber fazer e a formação do caráter, de forma que, 

por via da mobilização desses saberes, o indivíduo seja capaz de enfrentar e resolver as 

situações complexas e inusitadas do dia a dia (PERRENOUD, 1999b). 

 

 

3.1 DIRETRIZES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO 

 

 

A Resolução nº 03/98, do Conselho Nacional de Educação (CNE) que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, em consonância com a LDB, prevê, 

para os sistemas de ensino e escolas, práticas administrativas e pedagógicas pautadas em 

princípios estéticos, políticos e éticos, abrangendo: 

 
I - a Estética da Sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e padronização, 
estimulando a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, e a 
afetividade, bem como facilitar a constituição de identidades capazes de suportar a 
inquietação, conviver com o incerto e o imprevisível, acolher e conviver com a 
diversidade, valorizar a qualidade, a delicadeza, a sutileza, as formas lúdicas e 
alegóricas de conhecer o mundo e fazer do lazer, da sexualidade e da imaginação 
um exercício de liberdade responsável. 
II - a Política da Igualdade, tendo como ponto de partida o reconhecimento dos 
direitos humanos e dos deveres e direitos da cidadania, visando à constituição de 
identidades que busquem e pratiquem a igualdade no acesso aos bens sociais e 
culturais, o respeito ao bem comum, o protagonismo e a responsabilidade no 
âmbito público e privado, o combate a todas as formas discriminatórias e o respeito 
aos princípios do Estado de Direito na forma do sistema federativo e do regime 
democrático e republicano. 
III - a Ética da Identidade, buscando superar dicotomias entre o mundo da moral e o 
mundo da matéria, o público e o privado, para constituir identidades sensíveis e 
igualitárias no testemunho de valores de seu tempo, praticando um humanismo 
contemporâneo, pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do 
outro e pela incorporação da solidariedade, da responsabilidade e da reciprocidade 
como orientadoras dos seus atos na vida profissional, social, civil e pessoal. 
(LEAL; PORTO; FREIRE, 2007a, p. 93). 
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Além disso, a Resolução nº 03/98 normatiza, como estruturantes dos currículos do 

ensino médio, os princípios pedagógicos da Identidade, Diversidade, Autonomia, da 

Interdisciplinaridade e da Contextualização. 

Com relação aos princípios da Identidade, Diversidade e Autonomia, os sistemas de 

ensino e escolas são estimulados a desenvolver formas diferenciadas de organização 

pedagógica, conforme as necessidades educacionais de tempo e espaço de aprendizagem, bem 

como das características dos alunos e do meio social. 

O princípio de Interdisciplinaridade diz respeito ao diálogo permanente entre as 

disciplinas, de modo a possibilitar a integração e complementaridade entre as diversas áreas 

do conhecimento, permitindo ao discente uma visão mais ampla da realidade, além de um 

melhor desenvolvimento intelectual, social e afetivo. 

O princípio da Contextualização dos conhecimentos no processo de ensino e 

aprendizagem permite ao educando relacionar os conteúdos curriculares à prática e à 

experiência cotidiana, facilitando a formulação de significados e a compreensão crítica e 

transformadora da realidade. 

 

 

3.2 ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO 

 

 

Com a intenção de subsidiar as escolas na elaboração de propostas curriculares 

coerentes e articuladas com a legislação educacional, no que tange à constituição da 

identidade do Ensino Médio, com suporte nos seus princípios e finalidades, o Ministério da 

Educação (MEC) lançou, em 1999, os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio,  

 
A reformulação do ensino médio no Brasil, estabelecida pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, regulamentada em 1998 pelas 
Diretrizes do Conselho Nacional de Educação e pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, procurou atender a uma reconhecida necessidade de atualização da 
educação brasileira, tanto para impulsionar uma democratização social e cultural 
mais efetiva, pela ampliação da parcela da juventude brasileira que completa a 
educação básica, como para responder a desafios impostos por processos globais, 
que têm excluído da vida econômica os trabalhadores não qualificados, por causa 
da formação exigida de todos os partícipes do sistema de produção e de serviços. 
(BRASIL, 2002, p. 7 e 8). 

 

Em 2005, o MEC reformulou os PCN, resultando nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio, com o objetivo de iluminar a prática docente, mediante reflexões e referências 
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pedagógicas, ajuntando elementos de apoio à elaboração coletiva do projeto educativo da 

escola, e, consequentemente, à elaboração de uma proposta curricular pertinente que 

atendesse aos anseios e necessidades dos alunos da terceira etapa da Educação Básica. 

As orientações didáticas presentes nesses documentos apontam para a democratização 

do ensino, ampliando o ato de ensinar para além do ato de “transmitir conhecimentos 

padronizados, na forma de informações e conhecimentos estanques”, partindo para o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências, à luz de um currículo vivo, dinâmico e 

interdisciplinar: 

 
Nessa nova compreensão do ensino médio e da educação básica, a organização do 
aprendizado não seria conduzida de forma solitária pelo professor de cada 
disciplina, pois escolhas pedagógicas feitas numa disciplina não seriam 
independentes do tratamento dado às demais disciplinas da área e mesmo das outras 
duas áreas, uma vez que é uma ação de cunho interdisciplinar que articula o 
trabalho das disciplinas, no sentido de promoverem competências. As linguagens, 
as ciências e as humanidades continuam sendo disciplinares, mas é preciso 
desenvolver seus conhecimentos de forma a constituírem, a um só tempo, cultura 
geral e instrumento para a vida, ou seja, desenvolver, em conjunto, conhecimentos 
e competências. Contudo, assim como a interdisciplinaridade surge do contexto e 
depende da disciplina, a competência não rivaliza com o conhecimento; pelo 
contrário, só se funda sobre ele e se desenvolve com ele (BRASIL, 2002, p. 14 e 
15). 

 

Dessa forma, os PCN buscam contribuir com o fazer pedagógico docente, por 

intermédio de maior articulação entre as disciplinas e as áreas do conhecimento, introduzindo 

tratamentos metodológicos a serviço do desenvolvimento integral do indivíduo, 

potencializando o trabalho coletivo e colaborador. 

 

 

3.3 PROPOSTA CURRICULAR POR COMPETÊNCIAS 

 

 

As rápidas e progressivas mudanças pelas quais a humanidade passa, com origem na 

revolução tecnológica do século XX, influenciam as relações sociais e profissionais, exigindo 

novos perfis de capacidades para os indivíduos.  

O mercado do trabalho, no mundo contemporâneo, necessita de pessoas ágeis, com 

habilidades, conhecimentos e competências para atuar em diversos setores, que estejam aptos 

a resolver situações diferenciadas, complexas e inusitadas; que saibam se relacionar, 

conquistar, persuadir, envolver; que sejam éticos, sem perder o senso de equipe e de respeito 

ao próximo e à natureza (PERRENOUD, 1999a, 1999b, 2000, 2001). 
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Assim sendo, a concepção de competência está relacionada à capacidade de o 

indivíduo atuar em qualquer área, profissão ou circunstância de vida, e não somente em 

atividades profissionais e educacionais. Como explicar, então, o que significa competência? 

 

São múltiplos os significados da noção de competência. Eu a definirei como sendo 
uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada 

em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para enfrentar uma situação da 
melhor maneira possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vários 
recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os conhecimentos. 
No sentido comum da expressão, estes são representações da realidade, que 
construímos e armazenamos ao sabor de nossa experiência e de nossa formação. 
Quase toda ação mobiliza alguns conhecimentos, algumas vezes elementares e 
esparsos, outras vezes complexos e organizados em redes. (PERRENOUD, 1999b, 
p. 07).  

 

O conceito de competência, para Perrenoud, envolve “[...] o conjunto de recursos que 

mobilizamos para agir”, formado por diferentes conhecimentos, habilidades e atitudes, que se 

articulam e se mobilizam para resolver determinada situação cotidiana, mais ou menos 

complexa: 

 

Podemos falar de representações, de informações, de opiniões, de crenças, de 
hábitos, de aptidões, de saberes, de savoir-faire, de savoir-être, de faculdades, de 
skills, de capacidades, de noções, de gostos, de disposições, de sentimentos, de 
atitudes, de normas, de modelos, de valores, de noções, de conhecimentos, de 
esquemas, de formas de fazer, de perceber, de refletir... Somos “feitos” de tudo 
isso, e a maioria de nossas ações mobiliza uma parte desses ingredientes.” 
(PERRENOUD, 2001, p. 20). 

 

A abordagem curricular por competências, portanto, atende a toda gama de 

complexidades da vida moderna, compreendendo a formação escolar como responsável pelo 

desenvolvimento do aluno em suas múltiplas dimensões, conforme explica Perrenoud (1999b, 

p. 53): 

 

A abordagem por competências junta-se às exigências da focalização sobre o aluno, 
da pedagogia diferenciada e de métodos ativos, pois convida, firmemente, os 
professores a: 
§ considerar os conhecimentos como recursos a serem mobilizados; 
§ trabalhar regularmente por problemas; 
§ criar ou utilizar outros meios de ensino; 
§ negociar e conduzir projetos com seus alunos; 
§ adotar um planejamento flexível e indicativo e improvisar; 
§ implementar e explicitar um novo contrato didático; 
§ praticar uma avaliação formativa em situação de trabalho;  
§ dirigir-se para uma menor compartimentação disciplinar. 
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A escola, no entanto, comumente adota um modelo de educação tradicional, mediante 

um currículo fechado, com disciplinas que não dialogam entre si, nas quais os professores são 

meros transmissores de conteúdos, sem conexão com a realidade e necessidades educacionais 

dos alunos. 

Para atender à legislação, as diretrizes e orientações curriculares para o Ensino Médio, 

a escola pública precisa superar os antagonismos e contradições que a imobilizam, partindo 

para o enfrentamento do desafio de se reinventar, sem perder sua identidade, resguardando 

suas características educacionais, conforme argumenta Perrenoud (2001, p. 33): 

 

Educar ou instruir é permitir que o aprendiz mude sem perder sua identidade, é 
conciliar a invariância e a mudança. A organização escolar também deve se renovar 
sem se desfazer, absorver novos saberes, novos programas, novos métodos e novas 
tecnologias sem renegar a herança e sem deixar entender que tudo o que se fazia 
antes não tinha nenhum sentido. Na escala da sociedade, a educação e o ensino 
oscilam entre reprodução e mudança, transmissão de uma herança e preparação 
para uma nova sociedade, continuidade com o passado e antecipação do futuro.  

 

O currículo por competências talvez não responda a todos os anseios da sociedade 

com relação ao Ensino Médio, contudo, aponta para grandes avanços educacionais, rumo a 

uma educação mais significativa, que torne o cidadão apto a obter sucesso em sua trajetória 

pessoal e profissional. 

 

 

3.4 PROPOSTA CURRICULAR DA EEFM. PADRE ARIMATEIA DINIZ  

 

 

A Proposta curricular de E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz apresenta-se dentro da Gestão 

Integrada da Escola (CEARÁ, 2007a), documento oficial das escolas públicas estaduais do 

Estado do Ceará, em substituição ao projeto político-pedagógico. 

A E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz, por meio da GIDE, analisa os aspectos gerais da 

sociedade que influenciam na formação escolar do aluno, como a situação econômica do 

mundo atual, a educação, a tecnologia, a mídia, a estrutura familiar e outros.  

A escola posiciona-se, também, sobre o tipo de educação que pretende ofertar, o tipo 

de relação que intenta estabelecer com a família e os princípios e valores que permeiam as 

relações sociais e profissionais: 
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- Educação 

O papel da educação é de formar o cidadão apto a tomar decisões e a fazer escolhas 
bem informadas acerca de todos os aspectos da vida em sociedade que o afetam, 
sem se deixar levar pelo poder econômico ou político através do processo de 
aprendizagem da escola; 
- Parceria escola-família 

O estreitamento dos laços entre a família e a escola gera benefícios à comunidade 
do entorno e à comunidade escolar, além de restabelecer a relação de respeito, 
confiança e valorização com a escola; 
- Valores universais 

A liberdade e a solidariedade são princípios e valores universais e devem orientar 
toda ação educativa, das organizações sociais, das famílias e de outros segmentos 
da sociedade que queiram colaborar com a educação escolar. (CEARÁ, 2007a, p.5).
  
 

Está presente na GIDE uma avaliação da realidade geral em que a escola está inserida, 

ressaltando os aspectos positivos e negativos do mundo atual, do ser humano e da educação. 

Em paralelo, a escola retrata o tipo de sociedade que quer ajudar a estabelecer, os saberes 

necessários à consolidação dessa sociedade, o tipo de pessoa que quer formar e as finalidades 

educacionais da escola: 

 
- Que tipo de sociedade queremos construir? 

Uma sociedade justa e igualitária, com oportunidades iguais para todos, 
democrática, participativa, consciente, crítica, aberta, cumpridora de seus direitos e 
deveres (...); 
- Que saberes a sociedade atual necessita? 

Saberes onde o indivíduo possa se adaptar aos mais diversos desafios do mundo 
moderno, que lhe exigem competências, habilidades e sistemas de informações e 
conhecimentos: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender 
a ser; 
- Que tipo de pessoas queremos formar? 

Cidadãos conscientes de seus objetivos, críticos, participativos, formadores de 
opinião, responsáveis, atuantes, solidários, construtores de sua realidade através do 
conhecimento; 
- Que finalidades queremos para a educação? 

A educação como um processo desencadeador da ação educativa, que transmite o 
conhecimento e forma o indivíduo. A escola com a capacidade de desenvolver os 
conhecimentos, transmitir conteúdos que possam formar cidadãos críticos e 
conscientes. ((CEARÁ, 2007a, p. 7). 
 
 

O documento GIDE, por meio dessas reflexões, demonstra sua concepção filosófica e 

doutrinária, culminando com a definição da identidade da escola, representada pela missão, 

visão de futuro e valores: 

  

- Missão 

Fornecer serviços educacionais de qualidade, garantindo o respeito para a formação 
de cidadãos críticos, participativos na sociedade, preparando-os para o exercício da 
vida profissional e os desafios do mundo moderno; 
- Visão de futuro 

Realizar um trabalho educacional pautado na excelência e qualidade no trabalho 
desenvolvido, ressaltando a participação e o respeito mútuo; 
- Valores 
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Excelência – visando a qualidade e a eficiência na realização das ações; 
Respeito – levando a idéia de dignidade e o direito de todos na escola 
Participação – contribuindo com a gestão participativa nas decisões e 
funcionamento da escola. (CEARÁ, 2007a, p. 8). 
 
 

Após estabelecer sua doutrina filosófica, a escola parte para a dimensão técnico-

pedagógica, em que define como pretende desenvolver sua prática pedagógica para 

concretizar o ideal defendido no Marco Doutrinal; que mecanismos utilizará para garantir que 

essa proposta seja implementada pela comunidade escolar; que concepção permeará o 

trabalho pedagógico, visando à formação da sociedade pretendida; que recursos pedagógicos 

utilizará para efetivar o currículo e dinamizar o ensino-aprendizagem; como serão trabalhados 

a avaliação e os indicadores educacionais internos e externos; e o que fará para reorientar o 

trabalho pedagógico, considerando os desvios e dificuldades detectados na prática. 

É manifestada a intenção de realizar um trabalho pedagógico que valorize a formação 

integral do aluno, mediada pela articulação de conhecimentos, competências, habilidades e 

atitudes, fundamentais à atuação do indivíduo na sociedade e no mundo do trabalho. 

Assim, a escola se compromete a realizar um planejamento sistemático, eficaz e 

participativo, em que os professores possam desenvolver as melhores estratégias para 

dinamizar o ensino-aprendizagem, por meio de variados recursos didáticos. 

Em consonância com a concepção pedagógica delineada, a avaliação a ser utilizada é a 

formativa, com diferentes mecanismos de observação da aprendizagem, como: atividades 

individuais e em grupo, participação em projetos, tarefas diárias e provas.  

Não há no documento GIDE menção acerca da recuperação da aprendizagem, porém o 

Regimento Escolar (CEARÁ, 2007b) trata da temática, não especificando, contudo, as formas 

e/ou metodologias para realizá-la, deixando sob a responsabilidade do professor, como se 

transcreve: 

 

Art. 76 - Estudo de Recuperação é o tratamento especial dispensado ao aluno com 
baixo rendimento ou dificuldade de aprendizagem. 
Art. 77 – A assistência didática ao aluno, quando os resultados das avaliações não 
forem suficientes. Bem como os procedimentos a serem adotados, serão de 
responsabilidade do professor da disciplina.  
Art. 78 – Se após as providências didáticas adotadas pelo professor, o aluno 
continuar sem a aprendizagem mínima exigida, outras estratégias e formas 
diferenciadas de recuperação deverão ser encaminhadas. 
Art. 79 – O resultado da recuperação final será registrado no diário de classe, em 
ata própria e na ficha individual do aluno, sendo comunicado ao interessado por 
meio de instrumento próprio. (CEARÁ, 2007d, s.n.). 
 



 33 

Outra dimensão retratada na GIDE é a administrativo–comunitária, em que a escola 

adota o modelo da gestão democrática e participativa, na qual todos podem participar 

ativamente da tomada de decisões, responsabilizando-se pela busca de solução para os 

problemas detectados. Com isso, a escola assume o compromisso de trabalhar com os 

organismos colegiados: Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, associações comunitárias e 

outros. 

Após essas definições acerca da concepção filosófica, metodologia de trabalho, formas 

de planejamento e avaliação da aprendizagem, a escola apresenta sua Proposta Curricular para 

o Ensino Fundamental (Anexo C) e Médio, destacando as competências e habilidades, 

conteúdos e detalhamento dos conteúdos a serem trabalhados em cada série e disciplina, 

conforme exemplo expresso no Quadro. 

 
Quadro 2 – Proposta Curricular do Ensino Fundamental - E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz 

 
Área de Conhecimento: CIENCIAS DA NATUREZA E MATEMATICA. 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Nível de ensino: ENSINO FUNDAMENTAL             Série: 6ª  
 Professores (as): JAQUELINE, ROSANA, RITA, WILSON. 

  MARCOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 
DETALHAMENTO DOS 

CONTEÚDOS 
1º BIMESTRE 

Compreendam os diferentes significados 
dos números naturais, inteiros, racionais e 
de suas operações e como são utilizadas 
para resolver situações-problema. 

Números naturais. 
Sistema de numeração. 
Operações com números 
naturais. 

Conjunto dos números naturais. 
Sistema de numeração decimal e 
romano. 
Idéias associadas à adição, 
subtração, multiplicação e 
divisão. 
Potenciação de números naturais. 

Fonte: GIDE 2007 da EEFM Pe. Arimateia Diniz 

 

A GIDE apresenta, ainda, estudo dos resultados educacionais da escola, por meio de 

tabelas e gráficos estatísticos, e estabelece metas para melhoria do rendimento e desempenho 

acadêmico dos alunos. 

Ao analisar a Gestão Integrada da Escola (GIDE) da E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz, 

percebe-se estreita sintonia com a legislação educacional vigente, as diretrizes emanadas da 

Resolução 03/98 do CNE e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, do Ministério 

da Educação (MEC). 
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3.5 RESULTADOS DO DESEMPENHO DA E.E.F.M. PE. ARIMATEIA DINIZ NO 

SPAECE 2004 E 2006 

 

 

O resultado do desempenho acadêmico da E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz foi tendo por 

substrato o estudo comparativo dos resultados da escola com os resultados educacionais das 

escolas estaduais e municipais de Cascavel, da região da 9ª CREDE e do Ceará, na disciplina 

Matemática, sob a luz da avaliação externa do Sistema Permanente de Avaliação da Educação 

Básica (SPAECE) 2004 e 2006. 

A E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz oferta o Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série) e o 

Ensino Médio, razão pela qual a análise dos resultados de desempenho da aprendizagem está 

sendo realizada, principalmente, nestes níveis de ensino, embora seja necessário avaliar, 

também, os resultados de desempenho da 4ª série do Ensino Fundamental, de forma a 

propiciar uma visão global e contextualizada da realidade educacional vivenciada.  

Assim, é importante compreender que, conforme a escala de proficiência do SAEB 

(adotada no SPAECE), o nível de desempenho desejado, em Matemática, para os alunos da 4ª 

série do Ensino Fundamental é 250, para a 8ª série do Ensino Fundamental, 350 e para o 3° 

ano do Ensino Médio, 375. 

 

Tabela 2 - Médias de Desempenho de Matemática por série e dependência administrativa (Redes 
Estadual e Municipal do Ceará, 9ª CREDE, Cascavel e Escola) – SPAECE 2004. 

 
Ceará 9ª Crede Município Cascavel Série 

 Rede 
Estadual 

Rede 
Municipal 

Rede 
Estadual 

Rede 
Municipal 

Rede 
Estadual 

Rede 
Municipal 

E.E.F.M. 
Pe.  

Arimatéia 

4ª EF 168,06 157,97 - 153,77 - 159,13 - 
8ª EF 225,72 222,65 225,7 222,28 226,21 227,02 230,41 
3ª EM 255,59 - 255,59 - 246,02 - 236,22 
Fonte: Elaboração própria com base em CEARÁ, 2005c e 2007e. 

 

Ao analisar a tabela 2, percebe-se que os resultados da 4ª série do Ensino Fundamental 

I estão abaixo do nível de proficiência desejado, tanto no que tange à média do Ceará (nas 

duas esferas administrativas), como da rede municipal da região da 9ª CREDE e da rede 

municipal de Cascavel. A rede estadual da 9ª CREDE, incluindo as escolas estaduais de 

Cascavel e a própria escola estudada, não ofertam este nível de ensino. 

Vale ressaltar que o desempenho dos alunos da rede municipal de ensino de Cascavel 

são superiores à média da rede municipal do Ceará e da 9ª CREDE, contudo se encontram no 

nível de proficiência esperado para alunos da 1ª série do Ensino Fundamental. 
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Com relação aos resultados da 8ª série, verifica-se que o desempenho dos alunos do 

Ceará, da 9ª CREDE, de Cascavel e da própria escola, encontra-se no nível equivalente ao 

225 da escala de proficiência, abaixo do esperado para a 4ª série do Ensino Fundamental, 

pois, segundo a análise pedagógica do SPAECE 2004, “nesse nível, os alunos da 8ª série 

demonstram ter um melhor domínio e um maior grau de maturidade sobre os temas da 

primeira fase do Ensino Fundamental” (SEDUC, 2005c, p. 28). 

Os resultados do 3° ano do Ensino Médio, na qual apenas a rede estadual foi avaliada, 

o desempenho acadêmico dos alunos da E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz encontra-se abaixo do 

desempenho dos alunos da rede estadual de Cascavel; e estes estão abaixo da média da 9ª 

CREDE e do Ceará. Isto significa que os alunos da escola praticamente não apresentam 

evolução da 8ª série do Ensino Fundamental para o 3° ano do Ensino Médio. 

Com relação ao SPAECE 2006, verifica-se, na tabela 3, pequena melhoria no 

desempenho da E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz, acima da média das demais escolas estaduais 

de Cascavel, como também da 9ª CREDE (que exibem decréscimo de desempenho), tanto na 

8ª série do Ensino Fundamental, como no 3° ano do Ensino Médio.   

 

Tabela 3 - Médias de Desempenho de Matemática por série e dependência administrativa 
 (Redes Estadual e Municipal do Ceará, 9ª CREDE, Cascavel e Escola) – SPAECE 2006. 

 
Ceará 9ª Crede Município Cascavel  

Série Rede 
Estadual 

Rede 
Municipal 

Rede 
Estadual 

Rede 
Municipal 

Rede 
Estadual 

Rede 
Municipal 

E.E.F.M. 
Pe. 

Arimatéia 
4ª EF 174,89 166,98 - 163,1 - 165,29 - 
8ª EF 227,94 221,74 225,5 223,4 224,94 223,42 233,6 
3ª EM 256,73 - 252 - 256,96 - 259,5 

Fonte: Elaboração própria com base em CEARÁ, 2007c e 2007d. 
 

Apesar do exposto, o crescimento, em Matemática, dos alunos da escola no SPAECE 

2006, no que se refere à escala de proficiência, não representa melhoria significativa no 

desempenho acadêmico, visto que, na 8ª série, o nível de desempenho dos alunos está abaixo 

do esperado para a 4ª série do Ensino Fundamental; e no 3° ano do Ensino Médio os alunos 

estão se apropriando dos conhecimentos da 4ª série do Ensino Fundamental. 

Além de analisar o desempenho da EEFM Pe. Arimateia Diniz, mediante os 

resultados do SPAECE, fez-se mister verificar também a situação da escola no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), visto ser este um indicador que combina o 

desempenho dos alunos em avaliações externas, como Prova Brasil e SAEB, com o 

rendimento escolar (taxa média de aprovação em uma etapa de ensino). 
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O Ministério da Educação (MEC), ao criar o IDEB, objetivou realizar um 

diagnóstico do ensino no País, para nortear políticas que elevem a qualidade da educação 

nacional, mediante um sistema de ensino a que todos tenham acesso, sejam aprovados e, de 

fato, aprendam. Assim, o IDEB não só diagnostica o desempenho educacional dos estados, 

municípios e escolas, como também estabelece metas de crescimento até 2021, conforme 

define o MEC: 

 
Em 2007, foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O 
indicador, que mede a qualidade da educação, foi pensado para facilitar o 
entendimento de todos e estabelecido numa escala que vai de zero a dez. A partir 
deste instrumento, o Ministério da Educação traçou metas de desempenho bianuais 
para cada escola e cada rede até 2022. O novo indicador utilizou na primeira 
medição dados que foram levantados em 2005. Dois anos mais tarde, em 2007, 
ficou provado que unir o país em torno da educação pode trazer resultados efetivos 
(BRASIL, 2009). 

 
Dessa forma, o IDEB analisou os resultados educacionais de 2005 e 2007, 

estabelecendo metas de crescimento a cada dois anos, em consonância com a capacidade de 

melhoria do sistema de ensino, de forma progressiva e continuada, como retrata a tabela 4, 

referente à rede estadual do Ceará. 

 

Tabela 4 - IDEBs observados em 2005, 2007 e metas para a rede estadual – CEARÁ 
 

IDEB 
Observado 

Metas Projetadas Fases de 
Ensino 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Finais 
do Ensino 

Fundamental 
2,8 3,4 2,8 2,9 3,2 3,6 4,0 4,3 4,5 4,8 

Ensino Médio 3,0 3,1 3,0 3,1 3,2 3,5 3,9 4,3 4,5 4,8 
Fonte: http://ideb.inep.gov.br 
 

Em se tratando da E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz, o IDEB diagnosticou apenas os anos 

finais do Ensino Fundamental, conforme se verifica na tabela 5: 

 
Tabela 5 - IDEBs observados em 2005, 2007 e metas para Escola  

EEFM  Padre Arimateia Diniz 
 

IDEB 
Observado 

Metas Projetadas Ensino 
Fundamental 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Finais  3,2 3,5 3,2 3,4 3,7 4,1 4,4 4,7 5,0 5,2 
Fonte: http://ideb.inep.gov.br 
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Ao analisar o desempenho da escola no IDEB, percebe-se que esta apresentou 

resultado superior à média cearense, pois o resultado de 2007 está acima da meta projetada 

para 2009, o que sinaliza tendência de melhoria, de crescimento. 
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4 O ENSINO DA MATEMÁTICA POR MEIO DE JOGOS  

  

 

O ensino da Matemática, ao longo do tempo, é concebido como um conjunto de 

conteúdos a serem transmitidos aos alunos, mediante técnicas e regras mecânicas e repetitivas 

(MOYSÉS, 1997; BRENELLI, 1996; MARANHÃO, 1991; MACEDO, PETTY E PASSOS, 

2000; HUIZINGA, 1971).  

A educação escolar, porém, deve estimular a constituição de múltiplos saberes, 

mediante metodologias que desenvolvam o raciocínio lógico, propiciem a contextualização 

com a vida, com o mundo do trabalho e que proporcionem a formação da cidadania e a 

inclusão social, especialmente daqueles jovens que dependem da escola pública para ascender 

socialmente (PERRENOUD, 1999b).  

A prática educacional, portanto, deve evoluir de forma que professor seja um 

impulsionador de situações de aprendizagens, nas quais a interação e a colaboração entre 

educador e alunos propiciem a transformação do ensino-aprendizagem e busquem a superação 

do fracasso escolar. 

Uma das metodologias mais adequadas a esse propósito, no que respeita aos 

ensinamentos matemáticos, é a utilização de jogos pedagógicos, haja vista ser essa uma 

atividade lúdica do cotidiano social, importante para estimular o interesse do aluno, já que 

 
(...) jogar favorece a aquisição de conhecimento, pois o sujeito aprende sobre si 
próprio (como age e pensa), sobre o próprio jogo (o que o caracteriza, como 
vencer), sobre as relações sociais relativas ao jogar (tais como competir e cooperar) 
e, também, sobre conteúdos (semelhantes a certos temas trabalhados no contexto 
escolar). (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000, p. 23 e 24). 

 

Para desenvolver o ensino da Matemática por meio de jogos, o papel do professor 

assume importância fundamental, considerando a gama de complexidades envolvidas na 

articulação entre os atos de ensinar e de jogar, que requerem do docente a utilização de 

competências, habilidades e atitudes diferenciadas e ajustadas às necessidades didático-

metodológicas dessa forma de ensinar (PERRENOUD, 2000). 
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4.1 OS JOGOS PEDAGÓGICOS NA RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

O jogo é uma atividade lúdica, inerente ao mundo animal e às sociedades humanas, 

com funções físicas, biológicas e psicológicas, mas cujo significado ultrapassa esses 

fenômenos puramente fisiológicos (HUIZINGA, 1971, p. 12).  Para esse historiador, o jogo 

está presente em todas as culturas e civilizações, transcendendo o simples ato de brincar, para 

características mais complexas do comportamento humano, como explica: 

 
Ele se insinua como atividade temporária, que tem uma finalidade autônoma e se 
realiza tendo em vista uma satisfação que consiste nessa própria realização. É pelo 
menos assim que, em primeira instância, o ele se nos apresenta: como um intervalo 
em nossa vida quotidiana. Todavia, em sua qualidade de distensão regularmente 
verificada, ele se torna um acompanhamento, um complemento e, em última análise, 
uma parte integrante da vida em geral. Ornamenta a vida, ampliando-a, e nessa 
medida torna-se uma necessidade tanto para o indivíduo, como função vital, quanto 
para a sociedade, devido ao sentido que encerra, à sua significação, a seu valor 
expressivo, a suas associações espirituais e sociais, em resumo, como função cultural. 
Dá satisfação a todo o tipo de ideais comunitários. 

 

O jogo apresenta, portanto, características fundamentais à formação do caráter e do 

intelecto humano, podendo contribuir com a evolução do processo educacional, especialmente 

quando trata de alunos de escola pública, com dificuldades na aprendizagem de Matemática, 

disciplina vista, sob a óptica tradicional, como complicada e de compreensão difícil.   

Segundo Perrenoud (1999a, p. 55), em uma educação adequada às exigências do 

mundo moderno é preciso organizar e dirigir situações diferenciadas de aprendizagem, pois, 

“[...] para que cada aluno progrida rumo aos domínios visados, convém colocá-lo, com 

freqüência, em uma situação de aprendizagem ótima para ele”.                                                                 

A recuperação da aprendizagem por meio de jogos estimula, também, o trabalho 

coletivo, fundamental aos alunos excluídos da rota normal de escolaridade, já que propiciam a 

formação de elos afetivos entre os membros de determinado grupo. O estímulo, o prazer e a 

tensão presentes no ato de jogar criam entre os jogadores laços de união, pois “(...) a sensação 

de estar ‘separadamente juntos’, numa situação excepcional, de partilhar algo importante, 

afastando-se do resto do mundo e recusando as normas habituais, conserva sua magia para 

além da duração do jogo” (HUIZINGA, 1971, p. 15). 

Trabalhar em equipe na metodologia de jogos é muito mais do que um mero 

agrupamento de indivíduos em torno de uma atividade, já que fomenta a cooperação entre os 

alunos, e, por conseguinte, a formação de valores universais imprescindíveis à convivência 
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humana. “O desenvolvimento da cooperação passa, então, por atitudes, por regras do jogo, 

por uma cultura da solidariedade, da tolerância, da reciprocidade (...).” (PHILIBERT e WIEL, 

1997, apud PERRENOUD, 2000). 

Somando-se à aprendizagem cooperativa entre os alunos, o ensino por intermédio de 

jogos visa a combater o desestímulo discente, a falta de vontade de estudar, o bloqueio às 

atividades mecânicas, características comuns àqueles alunos que vêm de uma trajetória de 

múltiplas repetências ou abandono escolar.  O jogo desperta a motivação e o interesse do 

jovem, tendo em vista o espírito competitivo, as regras a serem seguidas, os obstáculos a 

superar, os desafios a serem vencidos; e a busca de perfeição e reconhecimento:   

                                                                                                                                                          

Um dos mais fortes incentivos para atingir a perfeição, tanto individual quanto 
social, e desde a vida infantil até aos aspectos mais elevados da civilização, é o 
desejo que cada um sente de ser elogiado e homenageado por suas qualidades. 
Elogiando o outro, cada um elogia a si próprio. Queremos ser honrados por nossas 
virtudes, queremos a satisfação de ter realizado corretamente alguma coisa. 
Realizar corretamente uma coisa equivale a realizá-la melhor que os outros. Atingir 
a perfeição implica que esta seja mostrada aos outros; para merecer o 
reconhecimento, o mérito tem que ser manifesto (HUIZINGA, 1971, p. 71 e 72). 
 

Outro fator relevante para o sucesso da proposta de recuperação da aprendizagem, 

presente na utilização de jogos em Matemática, é a contextualização do ensino com a 

realidade do aluno, mediante o reconhecimento e a valorização das vivências e práticas 

sociais de seu cotidiano, e partindo dessas experiências para chegar ao pensamento abstrato.  

Para Brenelli (1996, p. 38) o que se busca com tal metodologia interventiva é superar 

as deficiências cognitivas, possibilitando a transformação dos esquemas de ação em 

compreensão. Segundo a autora, “[...] as questões que envolvem a tomada de consciência da 

própria ação dizem respeito, então, à passagem desta forma prática de conhecimento para o 

pensamento”. 

As atividades, nessa concepção, são elaboradas de forma a privilegiar o concreto, a 

experiência, para chegar ao pensamento abstrato, haja vista que as atividades concretas 

permitem ao aluno a visualização do problema, o estabelecimento de hipóteses, a 

compreensão dos processos de raciocínio e a elaboração de leis e regularidades. Conforme 

Santos (2001, p. 163), 

 

É importante que o aluno perceba o uso da ferramenta da matemática em 
funcionamento em situações simples a partir das quais ele possa construir 
conceitos, identificar e perceber propriedades e estabelecer relações desenvolvendo 
capacidades para transferir suas conclusões para situações análogas ou para 
situações mais sofisticadas e complexas adaptando e ampliando seus 
conhecimentos num processo de permanente aprendizagem. 
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A inserção de jogos no ensino da Matemática, portanto, permite uma gama de 

possibilidades de organização do pensamento reflexivo, da formulação de hipóteses, da 

formulação do raciocínio lógico e da articulação de esquemas mentais, “[...] porque 

possibilitam um aprofundamento do saber dizer, saber fazer, tomar decisões, correr riscos, 

antecipar, encontrar razões ou regularidades, enfim aprender de uma forma, talvez, mais 

significativa e autônoma” (MACEDO; PETTY; PASSOS; 2000, p. 6). 

Com efeito, o ensino da Matemática por meio de jogos, encontra-se alinhado às 

intenções educativas presentes na legislação educacional vigente, assim como nas concepções 

teóricas referendadas, atendendo ao propósito de superar as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos do Ensino Médio, mediante a correção da distorção idade/série; e, especialmente, no 

que tange à constituição de competências, habilidades e atitudes, necessárias à formação 

discente, porquanto que “elas podem responder a uma demanda social dirigida para a 

adaptação ao mercado e às mudanças e também podem fornecer os meios para apreender a 

realidade e não ficar indefeso nas relações sociais” (PERRENOUD, 1999b, p. 32). 

 

 

4.2 O PAPEL DO PROFESSOR NA PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM ESCOLAR POR MEIO DE JOGOS 

 

 

Um dos fatores primordiais para o êxito da proposta de recuperação da aprendizagem 

mediada por jogos é o papel do professor como mediador e impulsionador da (re)constituição 

da aprendizagem. 

No ensino tradicional, o professor é tido como o detentor absoluto dos conhecimentos, 

enquanto o aluno é considerado uma “tabula rasa”, destinado a receber os ensinamentos do 

mestre, que tudo sabe. Esse modelo de ensinar, portanto, centra sua força na figura docente, 

autoridade máxima e inquestionável da sala de aula, cujo papel se resume a explicar as 

matérias, estimulando a memorização de regras e fórmulas; a elaborar/passar exercícios 

repetitivos de fixação dos conhecimentos; e a verificar os conhecimentos adquiridos por meio 

de provas e testes. 

Ao aluno, nesse contexto, cabe o papel passivo de mero espectador, que deve 

desempenhar suas obrigações de estudante, quais sejam: ouvir atentamente as explicações do 

professor, memorizar os conteúdos, cumprir as tarefas conforme as orientações dadas e 

realizar as provas e testes, sem fugir às fórmulas ensinadas para a resolução dos problemas. 
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Dessa forma, o ensino da Matemática distancia-se do objetivo primordial que justifica 

a sua inserção no currículo escolar: preparar crianças e jovens para atuar no meio social em 

que vivem. Como se expressa Moysés (1997, p. 67):  

 
Se os professores e alunos defrontam-se com sentenças, regras e símbolos 
matemáticos sem que nenhum deles consiga dar sentido e significado a tal 
simbologia, então a escola continua a negar ao aluno – especialmente àquele que 
freqüenta a escola pública – uma das formas essenciais de ler, interpretar e explicar 
o mundo.  

 

Quanto à metodologia, na educação tradicional, é valorizada a aula expositiva, com 

destaque para exercícios de fixação e memorização. Os alunos são vistos como seres 

homogêneos, sem qualquer preocupação com as diferenças individuais. 

O aluno, por conseguinte, acostuma-se com essa abordagem arcaica de ensinar e 

instruir e se acomoda ao papel de mero espectador, respondendo mecanicamente aos 

“comandos” do professor, em uma relação passiva e sem espaço para o diálogo.  

Esse é o modelo presente na maioria das escolas, que desconsidera toda a gama de 

experiências e vivências trazidas pelos alunos de sua comunidade, tratando-os como seres 

passivos na formação da aprendizagem. Daí os baixos resultados de desempenho presentes na 

educação nacional, evidenciando que as escolas não estão cumprindo sua função social, mas, 

ao contrário, produzindo o fracasso escolar. 

Dentro de uma metodológica diferenciada, como a proposta nesta pesquisa, que foge à 

rotina de “dar” aula, o papel do professor assume nova dimensão, implicando uma nova 

relação com o saber, novas metodologias e procedimentos didáticos, novas atitudes ante o ato 

de ensinar e aprender, já que, como anota Perrenoud (2000, p. 180), 

 

Não pode haver nenhum avanço sem uma representação partilhada das 
competências profissionais que estão no centro da qualificação, aquelas que 
convém manter e desenvolver e das quais os profissionais devem prestar contas. 
Ajudar a formular e a estabilizar uma visão clara do ofício e das competências é 
uma das principais funções – subestimada – dos referenciais de competências. Eles 
não são, portanto, instrumentos reservados aos especialistas, mas meios para os 
profissionais construírem uma identidade coletiva. 

 

Considerando as crescentes responsabilidades do educador, Perrenoud (2000), com o 

intuito de subsidiar o trabalho docente no que concerne aos desafios de nova proposta 

curricular, destaca dez grandes famílias de competências para ensinar: organizar e dirigir 

situações de aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer 

evoluir os dispositivos da diferenciação; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 
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trabalho; trabalhar em equipe; participar da administração da escola; informar e envolver os 

pais; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; e 

administrar a própria formação contínua. 

Dentre a família de competências profissionais referendadas pelo autor, destacam-se, 

especialmente: organizar e dirigir situações de aprendizagem; administrar a progressão das 

aprendizagens; e conceber e fazer evoluir mecanismos da diferenciação (PERRENOUD, 

1999). 

Na óptica de Perrenoud (2000), organizar e dirigir situações de aprendizagem pode 

parecer uma capacidade arcaica, por ser uma característica do próprio ofício do professor, 

contudo, enquanto no modelo tradicional essa capacidade está relacionada ao ato de explicar a 

matéria, passar exercícios de fixação e verificar os conhecimentos adquiridos, em uma 

pedagogia diferenciada, está centrada nos aprendizes, em suas representações da realidade, 

nas situações concretas do cotidiano em que estão inseridos e seus efeitos didáticos, como se 

explica: 

 

É, sobretudo, despender energia e tempo e dispor das competências profissionais 
necessárias para imaginar, criar outros tipos de situações de aprendizagem, que as 
didáticas contemporâneas encaram como situações amplas, abertas, carregadas de 
sentido e de regulação (...) (PERRENOUD, 2000, p. 25-26). 

 

Para organizar e dirigir tais situações, como no caso desta pesquisa - em que se 

utilizam jogos matemáticos para a recuperação de alunos com dificuldades de aprendizagem - 

o professor precisa reconsiderar o seu planejamento didático. Isso se faz possível, segundo 

Perrenoud (2000), mediante a mobilização de várias competências específicas, como conhecer 

os conteúdos a serem ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem; trabalhar com 

o apoio das representações dos alunos; trabalhar com base nos erros e obstáculos à 

aprendizagem; articular e planejar dispositivos e sequências didáticas; e envolver os alunos na 

conquista de suas aprendizagens. 

Conhecer os conteúdos a serem ensinados, para o autor, consiste, de um lado, em 

relacionar os conteúdos a objetivos e, de outra parte, a situações de aprendizagem, intervindo 

em três estágios: 

- do planejamento didático, não para ditar situações de aprendizagem próprias a 
cada objetivo, mas para identificar os objetivos trabalhados nas situações em 
questão, de modo a escolhê-los e dirigi-los com conhecimento de causa; 
- da análise a posteriori das situações e das atividades, quando se trata de delimitar 
o que se desenvolveu realmente e de modificar a sequência das atividades 
propostas; 
- da avaliação, quando se trata de controlar os conhecimentos adquiridos pelos 
alunos. (PERRENOUD, 2000, p. 27). 
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Perrenoud (2000) defende, ainda, a necessidade de o professor trabalhar com assunto 

nas representações dos alunos, respeitando e valorizando suas experiências sociais, que se 

traduzem em concepções e representações do mundo. O professor deve partir dessas 

representações para aproximá-las dos conhecimentos científicos a serem ensinados. 

O autor define, também, como importante competência docente, o trabalho baseado 

nos erros e obstáculos à aprendizagem, haja vista a formulação de hipóteses em torno de uma 

determinada situação-problema, potencializando a reestruturação cognitiva e a elaboração da 

aprendizagem pelo aluno. 

Planejar e estabelecer dispositivos e sequências didáticas correspondem a uma 

relevante competência do professor, pois, para cada situação de aprendizagem, inscreve-se um 

dispositivo e/ou sequência didática, que engendra uma nova etapa na progressão da 

aprendizagem.  

Perrenuod assevera, ainda, que “a competência profissional consiste na busca de um 

amplo repertório de dispositivos e de sequências na sua adaptação ou construção, bem como 

na identificação, com tanta perspicácia quanto possível, que eles mobilizam e ensinam” 

(PERRENOUD, 2000, p. 36). 

Assim, torna-se fundamental, como competência docente, envolver os alunos na 

constituição de suas aprendizagens, salientando a capacidade docente na “arte de comunicar-

se, seduzir, encorajar, mobilizar, envolvendo-se como pessoa” (PERRENOUD, 2000, p. 38). 

Conclui-se, portanto, que a atuação do professor é um fator decisivo para o sucesso da 

proposta de recuperação da aprendizagem escolar por meio de jogos, na medida em que deve 

exercer uma liderança ativa na (re)consideração dos conhecimentos e habilidades da 

disciplina Matemática. 

 

 

4.3 A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA POR MEIO DE JOGOS 

 

 

Os alunos com dificuldades de aprendizagem trazem consigo traumas oriundos de uma 

trajetória escolar marcada pelo desestímulo e pela descrença em relação à capacidade de 

aprender, que os imobiliza ante as novas oportunidades de aprendizagens. 

A realização de uma proposta de recuperação da aprendizagem, utilizando a 

metodologia tradicional, centrada em aulas expositivas e na realização de exercícios de 
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fixação repetitivos e descontextualizados com a realidade do aluno, não teria muitas chances 

de êxito. 

A intervenção pedagógica por meio de jogos, na pesquisa de recuperação da 

aprendizagem, portanto, visa a motivar e mobilizar o discente em torno da proposta, de forma 

a romper o círculo vicioso em que se encontra, causado pela falta de aprendizagem e maus 

resultados, estabelecendo uma nova relação com o conhecimento (MACEDO; PETTY; 

PASSOS; 2000). 

Ressalta-se, porém, a complexidade em recuperar o aluno com dificuldades de 

aprendizagem, que, em razão do fracasso escolar, possui baixa autoestima, sendo, 

comumente, infrequente, desinteressado e indisciplinado; às vezes, tímido, apático, passivo; 

ou, ainda, agressivo e agitado. 

Dessa forma, a intervenção com jogos, além de articular os conhecimentos 

matemáticos à formação de habilidades e atitudes, permite reaver a confiança do aluno em si 

mesmo, potencializando uma formação plena, tendo em vista as características inerentes ao 

jogo, como argumenta Huizinga (1971, p. 85): 

 

Nosso ponto de partida deve ser a concepção de um sentido lúdico de natureza 
quase infantil, exprimindo-se em muitas e variadas formas de jogo, algumas delas 
sérias e outras de caráter mais ligeiro, mas todas elas profundamente enraizadas no 
ritual e dotadas de uma capacidade criadora de cultura, devido ao fato de 
permitirem que se desenvolvessem em toda a sua plenitude as necessidades 
humanas inatas de ritmo, harmonia, mudança, alternância, contraste, clímax etc.  

 

No que tange à indisciplina, Vasconcelos (2002, p. 172) defende como caminho 

possível o engajamento do aluno na vida da escola, fortalecendo um “sentido solidário de 

aprendizagem”, característica imprescindível na proposta de intervenção por jogos. Isto 

porque, 

Na perspectiva dialética que estamos assumindo, a disciplina consciente e interativa 
pode ser entendida como o processo de construção da auto-regulação do sujeito 
e/ou grupo, que se dá na interação social e pela tensão dialética adaptação-
transformação, tendo em vista atingir conscientemente um objetivo, qual seja, 
disciplina é essencialmente auto-disciplina, auto-regulação. Nesta medida, se 
desejamos favorecer a construção da autonomia dos alunos, é preciso ver a parte 
que lhes cabe neste processo. 

 

Ao contrário das metodologias formais, nas quais o professor detém os 

conhecimentos, a intervenção por meio de jogos possibilita a participação ativa do aluno no 

estabelecimento da própria aprendizagem (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000), além de 
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ensejar o trabalho coletivo e colaborativo, a criação e adaptação de regras e a aproximação 

entre teoria e prática. 

A intervenção por meio de jogos favorece a compreensão dos conceitos abstratos, 

sentenças, regras e símbolos matemáticos, como também o desenvolvimento da capacidade de 

transpor significados particulares para situações análogas, já que, como afirmaram Macedo; 

Petty; Passos (2000, p. 23): 

 
 
[...] a discussão desencadeada a partir de uma situação de jogo, mediada por um 
profissional, vai além da experiência e possibilita a transposição das aquisições 
para outros contextos. Isto significa considerar que as atitudes adquiridas no 
contexto do jogo tendem a tornar-se propriedade do aluno, podendo ser 
generalizadas para outros âmbitos, em especial, para as situações de sala de aula.  
 

A proposta de intervenção pedagógica, que se pretende constituir, objetiva, portanto, 

corrigir ou minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos em Matemática, ao mesmo 

tempo em que busca recuperar a autoestima e fortalecer as relações de confiança e afetividade 

entre professor e alunos. 
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5 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
 
 

 

Este trabalho de investigação científica tem como objetivo contribuir para a 

transformação da sociedade por meio de estudos de aprofundamento, análise e pesquisa 

acerca da recuperação da aprendizagem escolar, propondo intervenções práticas e pertinentes 

de superação das dificuldades enfrentadas.  

Objetivando realizar o compromisso com uma educação de qualidade, que prepare 

crianças e jovens para o exercício pleno da cidadania, procura-se desenvolver esta pesquisa 

sob uma metodologia criteriosa, garantindo a qualidade da análise documental e da coleta de 

dados, em sintonia com os objetivos e referenciais teóricos, de forma a situar os problemas da 

recuperação da aprendizagem com outros estudos e visões, com vistas a reunir 

conhecimentos, detectar distorções ou incoerências e preencher lacunas despercebidas. 

Quanto ao trato metodológico, há interação no interior das abordagens qualitativas e 

quantitativas, visto que, trabalhadas conjuntamente, permitem, não somente o 

aprofundamento das questões conceituais, como também, a análise estatística das variáveis, 

passíveis de extrapolações para o universo estudado.  

A pesquisa adota a abordagem quantitativa ao analisar os indicadores recolhidos de 

desempenho escolar dos alunos assentados nos resultados estatísticos, avaliando e 

comparando as variáveis em estudo. 

A abordagem qualitativa está presente na pesquisa, quando procura compreender e 

interpretar os elementos envolvidos no contexto escolar que interferem positiva os 

negativamente nos resultados educacionais, porquanto [...] as circunstâncias particulares em 

que um determinado objeto se insere são essenciais para que se possa entendê-lo. Da mesma 

maneira as pessoas, os gestos, as palavras estudadas devem ser sempre referenciadas ao 

contexto onde aparecem. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12). 

Faz-se necessária a utilização da abordagem qualiquantitativa nesta pesquisa por suas 

características complementares, já que a feição qualitativa se caracteriza, fundamentalmente, 

pela análise dos elementos contextuais onde os fatos acontecem, mediante descrição de 

pessoas, fatos, situações e acontecimentos; e a de teor quantitativo valoriza as práticas 

comparáveis e mensuráveis, mediante tratamento estatístico detalhado dos dados. Silva (1998, 

p. 170) defende o argumento de que 
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A relação desejada entre o quantitativo e o qualitativo pode ser considerada 
complementar. Ou seja, enquanto o quantitativo ocupa-se de ordens de grandeza e 
de suas relações, o qualitativo é um quadro de interpretações para medidas ou a 
compreensão para o não quantificável. 
 
 

Quanto ao objetivo proposto no projeto em tela, trata-se de uma Pesquisa Exploratória, 

haja vista a intenção de conhecer mais profundamente as questões relacionadas ao tema 

recuperação da aprendizagem escolar, buscando a contínua aproximação entre teoria e prática, 

pois, conforme Cervo (2007, p. 63 e 64), 

 

A pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as 
relações existentes entre seus elementos componentes. Esse tipo de pesquisa requer 
um planejamento bastante flexível para possibilitar a consideração dos mais 
diversos aspectos de um problema ou de uma situação. Recomenda-se a pesquisa 
exploratória quando há pouco conhecimento sobre o problema a ser estudado.  

 

Assim, procura-se identificar as formas de recuperação da aprendizagem, com suporte 

no que exprimem a legislação educacional e as experiências relatadas pelos estudiosos no 

assunto, com a “finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em 

vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores” (GIL, 1999, p. 43). Analisam-se os resultados de desempenho acadêmico dos 

alunos do Ensino Fundamental e Médio das escolas cearenses e, em especial, da EEFM Pe. 

Arimateia Diniz e implementa-se proposta alternativa de recuperação da aprendizagem 

escolar. 

A estratégia de pesquisa adequada para investigar o tema proposto é o estudo de caso, 

visto que se caracteriza “pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira a permirtir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível 

mediante outros tipos de delineamentos considerados” (GIL, 1999, p. 72 e 73).  

Assim, a pesquisa em foco implementa e analisa uma experiência de recuperação da 

aprendizagem na Escola de Ensino Fundamental e Médio Pe. Arimateia Diniz, sediada no 

Município de Cascavel, Ceará, com os alunos das três turmas do 1º ano do Ensino Médio, do 

turno da tarde, buscando opções significativas para a correção da defasagem escolar, 

detectadas nas avaliações externas, já que 

 

Os estudos de caso visam à descoberta. Mesmo que o investigador parta de alguns 
pressupostos teóricos iniciais, ele procurará se manter constantemente atento a 
novos elementos que podem emergir como importantes durante o estudo. O quadro 
teórico inicial servirá assim de esqueleto, de estrutura básica a partir da qual novos 
aspectos poderão ser detectados, novos elementos ou dimensões poderão ser 
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acrescentados, na medida em que o estudo avance. (LÜCKE e ANDRÉ, 1986, p. 
18). 

 

Apesar de considerar o estudo de caso a melhor estratégia para investigar a 

problemática da recuperação da aprendizagem, fez-se necessário tomar alguns cuidados 

quanto ao rigor científico do trabalho, haja vista alguns preconceitos contra esse tipo de 

busca.  

Yin (2005, p. 29 e 30) destaca alguns fatores que levam a esses preconceitos: falta de 

rigor na pesquisa, pela negligência do pesquisador em não seguir os procedimentos 

sistemáticos ou acatar evidências equivocadas ou visões tendenciosas; pelo fato de o estudo 

de caso permitir poucas bases para generalizações, por ser um caso único e particular, 

podendo, contudo, ser expandido para proposições teóricas; e pelo tempo demorado que esse 

tipo de pesquisa necessita. 

Para que um estudo de caso seja exemplar, Yin (2005, p. 192 a 196) destaca algumas 

recomendações ao pesquisador, entre as quais: a importância para a sociedade, em termos 

políticos ou práticos, da pesquisa realizada; saber coletar e selecionar as evidências relevantes 

para o tema investigado; apresentar evidências suficientes e convincentes, tanto com dados de 

sustentação como de contestação, de forma neutra; e produzir o texto ou relatório final de 

forma clara e atraente, que instigue e seduza o leitor. 

Assim, com o intuito de realizar esta investigação de acordo os preceitos teórico-

metodológicos apresentados, deu-se total atenção ao conhecimento amplo e detalhado das 

formas de desenvolvimento da recuperação da aprendizagem no contexto escolar, procurando 

descobrir suas características específicas e essenciais, como também suas dificuldades e 

complexidades, objetivando encontrar caminhos para melhorar o ensino-aprendizagem e 

contribuir com a melhoria da educação cearense. 

 

 
5.1 CAMPO DE PESQUISA 
 

 

A escolha da Escola de Ensino Fundamental e Médio Pe. Arimateia Diniz foi realizada 

por se tratar de um estabelecimento da rede estadual, subordinado à Secretaria da Educação 

do Ceará, estando sob a jurisdição da 9ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da 

Educação (CREDE), instituição coordenada pela pesquisadora deste projeto. 

A E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz está localizada à Rua Fotógrafo José Honorato, nº 

2911, Bairro Juarez Queiroz, Cascavel – Ceará. Oferta Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série e 
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Ensino Médio, possuindo 1300 alunos, distribuídos na escola-sede e em dois anexos; um 

Núcleo Gestor composto por um diretor, três coordenadores pedagógicos, sendo um para a 

escola-sede e um para cada anexo; um coordenador de gestão e uma secretária; trinta e nove 

professores em regência de sala; três professores coordenadores de área, um professor de 

Laboratório de Informática e cinco professores lotados na Sala de Multimeios; três agentes 

administrativos e três auxiliares de serviços gerais. 

Com relação aos organismos colegiados, a escola possui um Conselho Escolar, 

formado por vários segmentos da comunidade, e um Grêmio Estudantil. 

Embora consciente de alguns riscos no desenvolvimento da pesquisa, como 

envolvimento profissional com a escola, potencializando nos agentes locais inibição ou 

comportamentos artificializados, por outro lado, também possibilita maior conhecimento e 

aproximação do contexto educacional da região, facilitando o trabalho. 

 
 
 
5.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Foram sujeitos da pesquisa os alunos das três turmas do 1° ano do Ensino Médio da 

E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz, no turno da tarde, sendo 41 alunos do 1° ano A, 41 alunos do 1° 

ano B e 44 alunos do 1° ano C. 

Ressalte-se que essa unidade escolar possui somente essas turmas de 1° ano do Ensino 

Médio, em sua sede, e que os números de alunos estão conforme a matrícula inicial de 2008, 

totalizando 126 alunos. Quanto à faixa etária dos alunos, estão distribuídos conforme expresso 

no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Distribuição de alunos, por faixa etária 

Turma/Idade 14 15 16 17  Acima de 18 Total 
1ª Séria A 02  22  06  05  06  41  

1ª Séria B - 08  22  07  04  41  

1ª Séria C 02  10  11  11  10  44  

Total de alunos 126 

Fonte: Secretaria da  E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz 

 

O professor de Matemática das turmas pesquisadas também foi sujeito da 

investigação, por ser agente direto do processo ensino-aprendizagem, responsável pelas 
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práticas pedagógicas necessárias à implementação da proposta de recuperação da 

aprendizagem, bem como pelas experiências vivenciadas no cotidiano escolar. 

 

 

5.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 

As técnicas adequadas ao método e à pesquisa apontaram como procedimento de 

coleta de dados, inicialmente, uma análise da proposta curricular da escola (Anexo C), 

especialmente, na disciplina Matemática do Ensino Fundamental e Médio, com o intuito de 

verificar a doutrina filosófica adotada, associada aos objetivos curriculares e conteúdos 

previstos para esses níveis de ensino; e, também, de observar se esta se encontra em sintonia 

com o que expressam a legislação educacional vigente e os referenciais teórico-metodológicos 

previstos e validados por estudiosos da área. 

Realizou-se, também, análise comparativa das médias de desempenho dos alunos em 

Matemática, por série e dependência administrativa, no caso, das redes estadual e municipal 

de ensino do Ceará, da 9ª CREDE e da E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz, na avaliação externa 

SPAECE 2004 e 2006, objetivando ter uma visão ampla da situação educacional em que a 

escola se encontra. 

Após a análise documental da escola, elaborou-se a avaliação diagnóstica (Apêndice A 

e B), assentada na definição dos principais descritores e conhecimentos matemáticos 

necessários aos alunos concludentes do Ensino Fundamental. Em seguida, aplicou-se a 

avaliação diagnóstica, com os alunos das três turmas do 1º ano do Ensino Médio, para 

diagnosticar as dificuldades de aprendizagem oriundas daquele nível de ensino. 

Obtidos os resultados da avaliação diagnóstica, realizou-se a seleção dos conteúdos do 

Ensino Fundamental (Apêndice D), necessários à inserção do discente no Ensino Médio, 

como também foram planejadas as estratégias didático-metodológicas para implementação da 

proposta de recuperação da aprendizagem por meio de jogos. 

Durante o período da pesquisa, foi realizado o acompanhamento das peças utilizadas 

no desenvolvimento das ações pedagógicas: plano de curso anual, diários de classe, atividades 

com jogos, exercícios complementares, registros do professor e avaliações. 

Além disso, foi aplicado questionário com o professor de Matemática (Apêndice F), 

com perguntas semiabertas, relacionadas diretamente à implementação da proposta de 
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recuperação da aprendizagem; e com uma indagação aberta, relacionada às variáveis externas 

que interferiram, positiva ou negativamente, na intervenção pedagógica. 

Foi aplicado, também, questionário com os alunos das três turmas do 1º ano do Ensino 

Médio (Apêndice E), acerca da experiência vivenciada quando implementada a recuperação 

por intermédio de jogos. 

Para preservar o rigor científico da pesquisa, portanto, deu-se especial atenção à 

análise do conteúdo de todo o material documental investigado, “pois à medida que 

informações obtidas são confrontadas com informações já existentes, pode-se chegar a amplas 

generalizações” (GIL, 1999, p. 165). 

Ao final do ano letivo, foi aplicada a avaliação somativa com as três turmas 

participantes do projeto, para verificação dos resultados. 

 
 
 
5.4 INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA POR MEIO DE JOGOS NA PESQUISA 
 
 
 

A intervenção pedagógica desenvolvida na E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz primou 

pela elaboração de uma proposta de recuperação da aprendizagem dos conteúdos de 

Matemática do Ensino Fundamental, necessários aos alunos que iniciam o 1º ano do Ensino 

Médio.  

O primeiro momento relevante para o sucesso da pesquisa foi a apresentação da 

proposta de recuperação da aprendizagem ao diretor, coordenadores e professores da 

E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz, por ocasião da semana pedagógica, em janeiro de 2008. 

Em seguida, a pesquisadora, o professor de Matemática e a coordenadora 

pedagógica da escola discutiram e analisaram os conteúdos a serem revisados, assim como a 

metodologia e as estratégias de trabalho que melhor se adequavam à proposta, de forma a 

possibilitar aos alunos não somente a aquisição de competências, habilidades e atitudes, de 

acordo com as etapas de aprendizagens, como também a recuperação dos conhecimentos 

relativos às séries anteriores, que se constituem como prerrequisitos para novas aprendizagens 

do Ensino Médio.  

Os conteúdos da recuperação foram definidos com esteio nos descritores da matriz 

de Matemática, do Sistema Nacional da Educação Básica – SAEB, da 4ª e 8 ª séries do Ensino 

Fundamental, em articulação com a Proposta Curricular da escola, presente na Gestão 

Integrada da Escola (GIDE). 
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Na primeira semana de aula do ano letivo de 2008, foram visitadas as salas de aula 

para apresentar-se a proposta de recuperação da aprendizagem aos alunos das três turmas de 

1º ano do Ensino Médio, conscientizando-os sobre a importância da aprendizagem dos 

conteúdos da disciplina Matemática para o desenvolvimento do raciocínio lógico e sua 

aplicação no dia a dia. 

Na semana seguinte, foi aplicada a avaliação diagnóstica, para averiguar as 

deficiências de aprendizagens dos alunos, além de servir ao estudo comparativo do 

desempenho dos discentes ao final do ano letivo. 

No início de março, implementou-se a proposta interventiva de recuperação da 

aprendizagem, com elaboração de uma oficina com os alunos para a compreensão de alguns 

temas da Matemática necessários ao Ensino Médio e esclarecimentos acerca dos 

procedimentos didático-metodológicos da proposta.  

Durante o 1º bimestre do ano letivo de 2008, foi realizada recuperação da 

aprendizagem, com a revisão dos conteúdos do Ensino Fundamental, mediante a utilização de 

jogos pedagógicos, adaptados do cotidiano do aluno.  

A confecção e/ou adaptação dos jogos foi realizada coletivamente pelos alunos, com 

a supervisão e orientação do professor, que trabalharam em equipes, na criação, 

sistematização de regras e aplicação dos jogos, em conformidade com os conhecimentos 

matemáticos, competências e habilidades a serem explorados. 

Nos bimestres seguintes, os conteúdos específicos do Ensino Médio foram inseridos, 

porém, os estudos de recuperação tiveram continuidade, mediante a recuperação em tempo 

real, desde o momento em que o professor detectava a impossibilidade de inserir um 

determinado conteúdo, em razão da deficiência de conteúdos considerados prerrequisitos para 

a nova aprendizagem. 

Ao final do ano letivo, os alunos foram novamente avaliados, com aplicação da 

avaliação somativa, de forma a verificar se as deficiências iniciais foram superadas.  

Após a coleta dos dados, todo o material foi organizado, sistematizado e agrupado por 

tendências e afinidades, de forma a reunir todas as informações, sem perder de vista o 

contexto nas quais estavam inseridas, confrontando-as com o referencial teórico norteador da 

pesquisa, possibilitando a estruturação e o remate do estudo. 
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5.4.1 Estratégias metodológicas dos jogos em sala de aula 
 
 
 

A recuperação da aprendizagem por meio de jogos foi planejada após o resultado da 

avaliação diagnóstica, na qual foram detectadas graves dificuldades na aprendizagem dos 

alunos, no que tange aos conhecimentos pertinentes ao Ensino Fundamental. 

Foram selecionados os conteúdos básicos de Matemática, considerados prerrequisitos 

para a aprendizagem dos conteúdos do Ensino Médio, adaptando-os a jogos usados no dia-a-

dia do aluno e articulando-os a uma metodologia que potencializasse a constituição de 

habilidades e de competências por parte dos discentes. 

Com a orientação e o apoio do professor, as classes foram divididas em equipes, para 

que os próprios alunos confeccionassem e/ou adaptassem os jogos, com base na seleção 

prévia dos conteúdos, de forma a estimular a participação e a cooperação entre os discentes, 

superando a concepção tradicional na qual o aluno apenas executa as atividades planejadas 

pelo professor, em uma atitude de passividade, que produz desinteresse e indisciplina.   

Dessa forma, após a confecção dos jogos, os alunos deveriam jogar – dentro da 

equipe, entre si, em duplas ou em trios; para em seguida, jogar com as outras equipes da 

turma. Assim sendo, os problemas e desafios engendrados pelo trabalho sistemático com 

jogos desencadearam uma “equilibração6 responsável pela estruturação cognitiva” 

(BRENELLI, 1996, p. 17). 

Ao final das atividades, foram realizadas sínteses das experiências e aprendizagens, de 

forma a socializar os conhecimentos, introduzidos em situações concretas, aumentando-se, 

gradativamente, os níveis de abstração e de formalização, ao ponto de sistematizar e abstrair 

os conceitos e conhecimentos adquiridos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Brenelli (1996) baseia-se na teoria de Piaget acerca da aprendizagem, na qual a aprendizagem significativa 
ocorre com a modificação das estruturas cognitivas do aluno, em um equilíbrio inicial, rompido com a 
introdução de um novo conhecimento, causando um desequilíbrio nos esquemas mentais e um reequilíbrio 
posterior, com a adequação dos esquemas ou constituição de novos. 
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5.4.2 Descrição dos jogos pedagógicos  
 
 

Inicialmente foram selecionados conteúdos básicos do ensino da Matemática, como 

adição, subtração, multiplicação e divisão, para introduzir, ao poucos, conteúdos mais 

desafiadores, de acordo com as dificuldades dos alunos e as suas progressões. 

Cada turma foi dividida em equipes para a pesquisa dos conteúdos disciplinares, 

definição dos jogos, dos materiais necessários à sua confecção, elaboração ou adequação de 

regras e a preparação propriamente dita de todos esses insumos pedagógicos. 

O professor, nesse momento, teve atuação importante de mediador, com grande valor 

didático, levando os alunos a questionar e negociar, até chegar a um consenso acerca da 

melhor forma de articular conteúdos e jogos, além do estabelecimento das regras, seus limites 

e possibilidades. 

 

 

5.4.2.1 Dominó de adição 
 
 
 

O jogo de dominó de adição foi realizado nas três turmas, com o objetivo de propiciar 

a aprendizagem das operações de adição, associar a operação de adição à ideia de “juntar” ou 

“acrescentar”, e potencializar a compreensão dos conceitos de semelhança e igualdade entre 

sentenças. 

Os dominós foram confeccionados em cartolina, pelos próprios alunos, agrupados em 

equipes de quatro ou cinco alunos, de forma a estimular a participação e a colaboração em 

todas as etapas da atividade, desde a elaboração até a execução dos jogos.  

 Cada dominó era formando por 28 peças, seguindo as mesmas regras do dominó 

tradicional, com as devidas adaptações, ou seja, as “pedras” continham adições semelhantes, a 

serem encaixadas umas nas outras, conforme exemplo ilustrativo na figura 1: 

Nas equipes de quatro alunos, cada um jogava com sete peças e nas equipes de cinco 

alunos, eles mesmos decidiam se quatro alunos jogavam e um ficava observando, ou todos 

jogavam, cada um com cinco peças (nesse caso sobravam três peças). 
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Figura 1 – Dominó de adição 
Fonte: autora da pesquisa / professor de Matemática da escola 

 

 

5.4.2.2 Jogo dominó dos sinais 
 
 

O jogo dominó dos sinais visou a consolidar a aprendizagem no que se refere às regras 

dos sinais + e – , em situações envolvendo as quatro operações aritméticas. 

Esse jogo, confeccionado com 12 peças, é realizado em duplas, tendo mais um aluno 

exercendo a função de juiz, que deveria, em cada jogada, decidir se a operação seria de 

adição, subtração, multiplicação ou divisão, conforme ilustração da figura 2. 

 

- + x - - + - + - + + 

           

+ + : + - x - - : + - 

Figura 2 - Dominó dos sinais 
Fonte: autora da pesquisa / professor de Matemática da escola 

 

Nesse jogo surgiu um problema, no caso da adição e subtração, pois, para se saber 

qual sinal prevaleceria, era necessário ter valores; então, decidiu-se, após discussão coletiva, 

atribuir números de 1 a 12, nas “costas” das “pedras”. 
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5.4.2.3 Jogo bolinha com sinais 
 

 

O jogo bolinha com sinais foi elaborado com o objetivo de fixar as regras de utilização 

dos sinais. Para o jogo, foram utilizadas bolinhas de isopor, nas quais se desenhavam os 

sinais, usando seis bolinhas para o sinal de menos ( - ) e seis para o sinal de mais ( + ), 

totalizando 12 bolinhas. 

As turmas eram divididas em equipes de quatro ou cinco alunos, sendo que, nas 

equipes com cinco alunos, apenas quatro jogavam e o quinto ficava observando.  

No caso da equipe com quatro alunos, cada um recebia três bolas. Um aluno iniciava o 

jogo, por exemplo, com uma bola com o sinal ( + ), o segundo jogava a bola com sinal   ( - ), 

então, o terceiro aluno dava a resposta de multiplicação ou divisão, jogando a bola com o 

sinal ( - ); o próximo aluno deveria jogar uma bola com o sinal  ( + ),  pois  ( –  ) x ( - ) = ( + ), 

se o aluno não tivesse a bola com o sinal correspondente, passava a vez. Quem errasse sairia 

do jogo. 

Nesse caso, o jogo era reiniciado, então com três alunos, com quatro bolas cada qual. 

Se saísse mais um aluno por erro, reiniciava-se o jogo com dois alunos, cada um com seis 

bolas.  

Quando surgiam problemas, os próprios alunos ajustavam as regras ou criavam outras. 

 

 

 5.4.2.4 Bingos aritméticos 
 
 
 

Os bingos aritméticos foram realizados seguindo as características do bingo 

tradicional, tendo como objetivos potencializar a aprendizagem das quatro operações 

matemáticas, estimular o raciocínio lógico, desenvolver a compreensão de sentenças 

envolvendo as quatro operações, reconhecer que a subtração e a adição constituem operações 

inversas, associar a divisão como uma operação inversa da multiplicação; e fortalecer o senso 

de trabalho em equipe. 

Para atender a esses objetivos, foram elaborados vários bingos, tendo em vista as 

amplas possibilidades de uso pedagógico que esse jogo proporciona. Assim, foram 

confeccionados bingos de adição e subtração, bingos de multiplicação e divisão, e bingos de 

sentenças envolvendo as quatro operações.  
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Os bingos foram feitos em cartolina, sendo que as fichas continham operações 

matemáticas, como exemplifica a figura 3, no caso do bingo de multiplicação e divisão: 

 

48 : 2  5 x 8  16 : 4  9 x 7  9 x 9  120: 4 

Figura 3 - Ficha do bingo de multiplicação e divisão 
Fonte: autora da pesquisa / professor de Matemática da escola 

 

As cartelas, por sua vez, continham os resultados correspondentes às fichas, tendo sido 

elaboradas com 30 casas, 15 na horizontal, dispostos em três linhas e três na vertical, com 

espaços vazios alternados com os resultados. Assim, em cada cartela, havia apenas 15 casas 

preenchidas, conforme exemplo na figura 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para realizar o bingo, as turmas eram divididas em equipes e cada qual recebia uma 

cartela, de forma que os alunos deveriam resolver a operação matemática para, em consenso, 

dar a resposta correta e marcar o resultado. A equipe deveria responder uma só vez; se 

errasse, passava a vez. Além disso, se dois alunos da mesma equipe respondessem à mesma 

questão e um estivesse errado, mesmo que o outro respondesse corretamente, a equipe não 

poderia marcar ponto e passava a vez. 

O bingo era realizado duas ou três vezes por aula, sendo “cantado” pelo professor 

somente na primeira rodada; a partir da segunda, a equipe que batesse deveria escolher um 

aluno para “cantar” o próximo. Ganhava o bingo a equipe que primeiro preenchesse a cartela 

inteira corretamente e gritasse a palavra “bingo”. 

Um aluno de cada equipe era chamado para conferir a cartela da equipe vencedora, 

antes de iniciar nova rodada. 

Nas novas rodadas, poderia ser jogado o mesmo bingo, para sistematizar as 

aprendizagens da operação matemática trabalhada; ou, dependendo da evolução da turma, 

introduzir outro bingo, com operações diferentes. 

 

 

24 
 

  

45 
  

16 
  

63 
  

9 
 

 
 

 

48 
  

32 
  

81 
  

10 
  

28 

 

18 
 

  

4 
  

10 
  

30 
  

42 
 

Figura 4 – Cartela do bingo de multiplicação e divisão 
Fonte: autora da pesquisa / professor de Matemática da escola 
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5.4.2.5 Jogos de baralho 

 

 
Os jogos de baralho foram utilizados para consolidar a aprendizagem das quatro 

operações matemáticas, estimular a resolução de cálculos de adição, subtração, multiplicação 

e divisão, por meio de estratégias pessoais; desenvolver o raciocínio lógico e estimular a 

atenção e a concentração. Para isso, dois jogos foram criados: jogo da adição e subtração e 

jogo da multiplicação e divisão. 

Para esses jogos, foram aproveitados os baralhos comuns, que eram trazidos de casa 

pelos alunos e adaptados aos conteúdos matemáticos e às regras criadas para cada jogo. 

Eram atribuídos números às cartas com letras ou figuras (valete, dama, rei, coringa e outras, 

dependendo o tipo de baralho). 

Foram organizadas cinco equipes, cada uma com cinco alunos e dois baralhos de 52 

cartas, sendo que cada aluno ficava com 11 cartas na mão, o restante (monte) das cartas 

ficava no centro da carteira escolar. Os demais alunos ficavam como observadores. 

Para iniciar o jogo da adição e subtração, o primeiro aluno jogava uma carta, com o 

número 2, por exemplo, o segundo aluno jogava outra, com o número 6, determinando se 

seria uma adição ou uma subtração. Então o terceiro aluno deveria jogar uma carta cujo 

número fosse o resultado da operação: 2 + 6 = 8; ou 2 – 6 = – 4, esclarecendo se o resultado 

era positivo ou negativo.  

O aluno poderia dar a resposta certa, usando uma ou mais cartas; se ele não tivesse a 

carta correspondente à resposta certa, passaria a vez; o aluno também poderia “comprar” 

uma carta do monte; se o aluno errasse o resultado da operação, teria que pegar uma carta do 

“lixo” ou “bagaço”7, aumentando o número de cartas em sua mão.  Vencia o jogo quem 

primeiro acabasse as cartas. O jogo continuava com os jogadores restantes, até que ficasse 

somente um. 

Ao terminar o jogo, formavam-se novas equipes, com jogadores por ordem de 

classificação, conforme os resultados do jogo anterior: uma equipe somente com os alunos 

que tiraram os primeiros lugares, outra com os segundos lugares; e assim sucessivamente. 

Era iniciado, então, o jogo da multiplicação e divisão, seguindo praticamente as 

mesmas regras. Se, na divisão, porém, o resultado não fosse um número inteiro, o aluno 

deveria pegar uma carta do “lixo” e escolher, dentre as suas cartas, uma para jogar, iniciando 

                                                 
7 Monte de cartas descartadas, no meio da mesa, pelos jogadores (nota da pesquisadora). 
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uma nova multiplicação ou divisão. Se o aluno respondesse errado, recolhia as cartas da 

última rodada para a sua mão. Se não possuísse resposta, a vez passava. Se os resultados 

fossem muito altos, a resposta deveria ser a soma dos valores absolutos, ou seja, 9 x 8 = 72; 

então ficaria 7 + 2 = 9 (em casos assim, os alunos decidiam a partir de que patamar usariam 

esse recurso, por exemplo, a partir de 50).   

 

 

5.4.2.6 Jogo de dois dados 

 

 

O jogo de dois dados foi utilizado como importante estratégia para a aprendizagem da 

potenciação, utilizando apenas dois dados de tamanhos diferentes, sendo o dado maior a base 

e o pequeno o expoente. 

Esse jogo é bastante simples, porém pode ser jogado em duplas, trios, equipes ou entre 

equipes, estimulando a cooperação e o fortalecimento dos vínculos de amizade entre os 

alunos. As regras também são flexíveis, podendo o jogo ser finalizado conforme o número de 

jogadas acordadas entre os jogadores. 

Para jogar, bastava lançar os dois dados ao mesmo tempo e, por exemplo, se o dado 

grande desse o número 2 e o pequeno o número 5, então, formava-se a potência 25, permitindo 

ao aluno associar potência de números naturais a situações que representam multiplicação de 

fatores iguais, ou seja, 32  =  2 x 2 x  2 x  2 x  2  = 25 . 

Além disso, esse jogo auxiliou na compreensão e no uso correto dos termos potência, 

base e expoente. 

 

 

5.4.2.7 Jogo caixa de divisão 
 
 

O jogo caixa de divisão visou a desenvolver a capacidade de efetuar operações com 

frações, utilizando multiplicação e divisão de números decimais. 

Cada equipe usava uma caixa de divisão, na qual havia papéis com números de 1 a 20, 

que eram sorteados em pares, para realizar a divisão de um pelo outro. Depois os números 

voltavam para a caixa. Para jogar, eram formadas equipes de quatro alunos, porém dois 

jogavam e dois ficavam observando. Depois se fazia um rodízio entre os alunos, de forma que 

todos participassem como jogadores e observadores.  
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5.4.2.8 Jogo “onde estou?”  

 

 

O jogo “onde estou?” objetivou desenvolver a noção de espaço em relação a um ponto 

referencial, e fortalecer a compreensão e a aprendizagem do sistema de coordenadas 

cartesianas. 

Para realizar esse jogo, fez-se necessário colocar a carteiras escolares em círculo, para 

transformar a sala em um plano cartesiano, deixando uma carteira no meio a sala, para 

simbolizar o ponto zero, demarcando com giz, então, dois eixos perpendiculares: um 

horizontal e outro vertical que se cruzavam na origem das coordenadas (ponto zero), 

explicando aos alunos que o traço horizontal representava o eixo chamado de abcissa (x) e o 

vertical o eixo chamado ordenada (y), conforme figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                                                     Figura 5 – Plano cartesiano 
                                                                 Fonte: autora da pesquisa 

 

O professor solicitou que uma equipe de quatro alunos ficasse andando pela sala, 

enquanto os outros ficavam sentados observando. Em seguida, pediu que cada aluno ficasse 

em um quadrante e perguntou: onde você está? Os alunos respondiam aleatoriamente, 

demonstrando saber a resposta. O professor explicou onde cada um estava, de acordo com a 

localização de cada um nos quadrantes. 

Então o professor solicitou ajuda de alguns alunos para a demarcação de espaços 

eqüidistantes, desde o ponto referencial zero, de um a dez, nos eixos das ordenadas e abcissas 

(nesse momento não houve orientações acerca de sinais positivos e negativos).  

Ao terminarem, o professor pediu que os alunos ficassem sentados e apenas um deles 

permanecesse em pé, posicionando-se em um ponto do plano cartesiano. Então perguntou a 

que distância ele estava do eixo x. Baseando-se nos pontos demarcados no eixo y, o aluno 
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respondeu que estava localizado no ponto 3 de distância de x, conforme exemplificado na 

figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 6 – Aluno posicionado a 3 pontos do eixo x 
                                                      Fonte: autora da pesquisa 

 

 Então o professor pediu que vários alunos se levantassem e os orientou a ficarem em 

diferentes lugares, formando uma linha reta paralela, alinhados com o primeiro aluno, a 3 

pontos de distância do eixo x, conforme figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 7 - Alunos posicionados em vários locais, distantes 3 pontos do eixo x   
                                 Fonte: autora da pesquisa 

 

A intenção do professor era fazer os alunos perceberem a necessidade de outro 

referencial para a correta localização no plano cartesiano. Então, solicitou que os alunos 

sentassem em seus lugares, ficando apenas o primeiro aluno. Na sequência, pediu ao aluno 

que se posicionasse, utilizando como referência o ponto 4 do eixo x e o ponto 3 do eixo y. E 

assim o aluno fez, como mostra a figura 8. 
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.  

 

 

 

                                  Figura 8 - Aluno posicionado no ponto (4, 3) no plano cartesiano 
                                                       Fonte: autora da pesquisa 

 

O professor chamou, então, três alunos, posicionando-os nos pontos (4, 3), como 

retrata a figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Alunos posicionados nos pontos (4, 3) no plano cartesiano 
                                    Fonte: autora da pesquisa 

 

A intenção do professor era fazer com que os alunos percebessem algo errado com a 

situação, pois estava faltando a informação dos valores positivos e negativos no plano 

cartesiano, sendo necessário então explicar que o 1º quadrante equivale a situação ( 1 ), o  2º 

quadrante a situação ( 2 ), o 3º quadrante a situação ( 3 ) e  o  4º quadrante a situação ( 4 ). 

 

( x, y ) ~ ( 4, 3 ) =  x > 0  e  y > 0                                                                                        ...( 1 ) 

( x, y ) ~ ( -4, 3 ) =  x < 0  e  y > 0                                                                                       ...( 2 ) 

( x, y ) ~ ( -4,-3 ) =  x < 0  e  y < 0                                                                                      ...( 3 ) 

( x, y ) ~ ( 4, -3 ) =  x > 0 e y < 0                                                                                         ...( 4 ) 

  

 Com esse entendimento, o professor dava coordenadas (x, y) variadas, para que os 

alunos se posicionassem nos pontos equivalentes do plano cartesiano. 



 64 

Ressalte-se que este exemplo retrata apenas uma situação do jogo “onde estou?” 

 

 

5.4.2.9 Competição entre homens e mulheres 
 

 

O jogo de competição entre homens e mulheres teve como objetivos consolidar os 

conhecimentos matemáticos, mobilizar os discentes para a realização da atividade de revisão, 

exercitar o raciocínio lógico e desfazer a visão de que Matemática é só para homens. 

As turmas foram divididas em grupos de homens, mulheres e juízes. O papel dos 

magistrados era disciplinar as equipes e verificar se as respostas estavam corretas. Então era 

dada uma equação ou sentença matemática para as equipes resolverem, com um tempo 

determinado. Esgotado o prazo, cada equipe escolhia um membro para resolver a questão na 

lousa.  

Em uma variação da competição, o professor solicitava que cada equipe escolhesse um 

representante para resolver uma questão diretamente na lousa, sem tempo para a resolução na 

equipe. 

Esses foram alguns dos jogos utilizados na intervenção pedagógica de recuperação da 

aprendizagem, com os alunos das três turmas de 1º ano do ensino médio da EEFM Pe. 

Arimateia Diniz, em Cascavel – Ceará. 

Ao longo da caminhada, foram enfrentados muitos obstáculos, porém, houve a 

satisfação de perceber o progresso dos alunos, tendo em vista a complexa tarefa de ensinar e 

aprender, no cotidiano da sala de aula, mediada pela rica teia de relações estabelecidas entre 

professor e alunos; pelos diferentes ritmos e níveis de aprendizagem; e pelas histórias e 

experiências de vida que cada um traz de sua comunidade, conforme retrata Moysés (1997, p. 

38): 

 
Esse processo de relacionar o conceito espontâneo que o aluno traz com o conceito 
científico que se quer que ele aprenda exige de quem ensina uma compreensão dos 
diferentes significados que os conceitos – tanto os espontâneos quanto os 
científicos – têm para o aluno. Exige, também, que o docente perceba quais são os 
seus contextos, quais são os sentidos nos quais eles estão empregados.  

 

Assim, percebe-se que o estabelecimento de uma nova proposta curricular, apoiada 

por uma metodologia significativa para a formação da aprendizagem e aliada ao compromisso 

docente contribui significativamente para a melhoria da educação.  
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6 RESULTADOS DA COLETA DE DADOS 
 

 

 

Esta análise dos dados da pesquisa contempla a análise comparativa da avaliação 

diagnóstica e da avaliação somativa realizadas com os alunos do 1º ano do turno da tarde 

(turmas A, B e C) do Ensino Médio da E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz, em Cascavel – Ceará, 

na disciplina Matemática. 

Além disso, faz-se uma análise dos questionários aplicados aos alunos das três turmas 

e ao professor, com o intuito de compreender as suas percepções acerca da experiência 

vivenciada, no que tange à melhoria da aprendizagem dos conhecimentos matemáticos, como 

também as dificuldades enfrentadas, progressos e conquistas. 

Dessa forma, relacionam-se os dados de natureza qualitativa e quantitativa, 

subsidiando a conclusão da pesquisa com o necessário rigor científico. 

 
 
 
6.1 ANÁLISE COMPARATIVA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E DA AVALIAÇÃO 
SOMATIVA 
 
 
 

Para planejar, implementar e verificar os resultados obtidos na proposta de 

recuperação da aprendizagem escolar por intermédio de jogos, fez-se necessário, dentre outras 

estratégias, aplicar uma avaliação diagnóstica e uma avaliação somativa com os alunos das 

três turmas do 1º ano do Ensino Médio da escola sob estudo.  

A avaliação diagnóstica ou prognóstica8 foi aplicada no início do ano letivo de 2008, 

objetivando detectar as dificuldades dos alunos na disciplina Matemática, para subsidiar o 

planejamento didático-pedagógico interventivo, por entender a avaliação como  

 

[...] um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se 
encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que 
possa avançar no seu processo de aprendizagem. Se é importante aprender aquilo 
que se ensina na escola, a função da avaliação será possibilitar ao educador 
condições de compreensão do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista 
poder trabalhar com ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e 
possa avançar em termos de conhecimentos necessários. (LUCKESI, 2001, p. 81). 

 

                                                 
8 “A avaliação precede a ação de formação. [...] A avaliação prognóstica tem a função de permitir um ajuste 
recíproco aprendiz/programa de estudos.” (HADJI, 2001, p. 19). 
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Após essa avaliação, a proposta de recuperação da aprendizagem foi implementada, e, 

ao longo do ano letivo, foram realizadas várias atividades de cunho formativo9 para detectar 

avanços e dificuldades dos alunos, tendo em vista ajustar o planejamento pedagógico às suas 

necessidades educativas. 

Ao final do ano letivo, foi aplicada a avaliação somativa ou cumulativa10 para coletar 

informações acerca do desempenho discente após a execução da proposta de recuperação da 

aprendizagem, para “determinar se foram ou não alcançadas, e até que ponto, as intenções 

educativas que estão na base e na origem da intervenção pedagógica.” (COLL, 2002, p. 149). 

Utilizou-se para depreender o nível de desempenho dos alunos a matriz de referência 

da 8ª série do Ensino Fundamental, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), na qual são verificadas habilidades e competências, agrupadas em quatro temas - 

espaço e forma, grandezas e medidas, números e operações e tratamento da informação – 

subdivididos em descritores estruturados em uma hierarquia de relevância pedagógica 

(BRASIL, 2009). 

As questões das avaliações foram adaptadas a partir da obra em quatro volumes, para 

alunos de 5ª a 8ª série, de Bonjorno e Olivares (2006), como também do banco de itens do 

SAEB, disponibilizados pelo MEC (BRASIL, 2009). 

Pinçaram-se, para realizar as duas avaliações – diagnóstica e somativa - 18 descritores 

da referida matriz, que representam competências, habilidades e conhecimentos necessários 

para os educandos adentrarem o Ensino Médio, em sintonia com a proposta curricular da 

escola e com os Parâmetros Curriculares Nacionais, expressas no quadro 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 “A avaliação situa-se no centro da ação de formação.  Trata-se de levantar informações úteis à regulação do 
processo ensino-aprendizagem.” (HADJI, 2001, p. 19). 
10 “ A avaliação ocorre depois da ação. Fala-se então de avaliação cumulativa. Ela tem a função de verificar se as 
aquisições visadas pela formação foram feitas. [...] a avaliação cumulativa, sempre terminal, é mais global e 
refere-se a tarefas socialmente significativas.” (HADJI, 2001, p. 19). 
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Quadro 4 – Distribuição dos Descritores, conforme os temas do SAEB 
 

Temas Descritores 
  
 
Espaço 
e  
forma 
 

D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e  
tridimensionais, relacionando-as com suas planificações.  
D3 – Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e  
ângulos.  
D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da 
área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando  
malhas quadriculadas.  
D9 – Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.  
D11 – Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. 

Grandezas 
e medidas  

D13 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.  
D14 – Resolver problema envolvendo noções de volume.   
D15 – Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida. 

 
 
 
Números e  
operações / 
álgebra e  
funções 
 

D18 – Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações. 
D19 – Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados das 
operações. 
D20 – Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações. 
D22 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 
significados. 
D23 – Identificar frações equivalentes. 
D28 – Resolver problema que envolva porcentagem. 
D29 – Resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou inversas entre 
grandezas. 
D32 – Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em 
seqüências de números ou figuras (padrões). 
D34 – Identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema 

Tratamento 
 da 
 informação 

D37 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as 
representam e vice-versa. 
 

Fonte: site:  http://www.inep.gov.br/ 
 

A avaliação diagnóstica foi realizada em fevereiro de 2008, contendo 50 questões, 

subdivididas em duas etapas, uma contendo 30 questões e a outra 20, sendo que a primeira foi 

realizada no dia 19/02/08 (terça-feira) e a segunda no dia 21/02/08 (quinta-feira), para não 

sobrecarregar os alunos. 

Os 18 descritores do SAEB selecionados para efeitos de avaliação foram distribuídos 

em até cinco questões, conforme os quadros 5 e 6. 

 

Quadro 5 – Distribuição dos descritores x questões 
 Avaliação Diagnóstica  (1ª etapa) 

 
Avaliação Diagnóstica 1 (19/02/08) 

Descritores 
 

D2 D3 D9 D18 D22 D23 D29 D32 D37 

 
Questões 

21, 22, 
23 

20 24 01, 09, 
10, 26, 

27 

15, 16 28, 30 06, 07, 
12 

04, 05 19 

Fonte: dados coletados durante a pesquisa. 
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Quadro 6 – Distribuição dos descritores x questões 
 Avaliação Diagnóstica  (2ª etapa) 

 
Avaliação Diagnóstica (21/02/08) 

Descritores 
 

D5 D11 D13 D14 D15 D19 D20 D28 D34 

 
Questões 

18 12, 13 10, 16, 
19 

09 08, 11 06, 07, 
14 

04 01, 02, 
03, 20 

05, 15 

Fonte: dados coletados durante a pesquisa. 

 

Cumpre esclarecer que doze questões foram retiradas da estatística, por recomendação 

da banca de qualificação do Mestrado, tendo em vista serem questões da matriz de referência 

do SAEB da 4ª série do Ensino Fundamental. 

A avaliação somativa foi realizada em 28 de dezembro de 2008, contendo 18 questões 

relacionadas aos descritores analisados na primeira avaliação, como se verifica no quadro 7:        

 

                           Quadro 7 – Distribuição dos descritores x questões 
Avaliação Somativa 

Avaliação Somativa (28/12/08) 
Descritores 

 
D2 D3 D9 D13 D18 D22 D23 D29 D34 

Questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Descritores 
 

D5 D11 D14 D15 D19 D20 D28 D32 D37 

Questões 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Fonte: dados coletados durante a pesquisa. 

                 

 

A análise comparativa realizada entre a avaliação diagnóstica e a avaliação somativa, 

aplicadas no início e no final do ano letivo, respectivamente, permite verificar os bons 

resultados da intervenção pedagógica realizada, conforme análise a seguir. 

 

 

6.1.1 Análise do tema I - espaço e forma 

 

 

Na avaliação diagnóstica, no que tange aos descritores do Tema I - Espaço e Forma, 

cujo aluno deve apresentar um tipo de “pensamento que lhe permita compreender, descrever e 

representar, de forma organizada e concisa, o mundo que o cerca, através do raciocínio 

dedutivo (BRASIL, 2009) foram analisados os descritores 2, 3, 5, 9 e 11, nos quais os 
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resultados demonstram um baixo percentual de acerto nas três turmas avaliadas, que varia de 

0% a 37,09%. Na avaliação somativa, porém, as três turmas indicaram um crescimento 

bastante significativo, cujo índice de acerto varia entre 58,82% e 100%, conforme se verifica 

na tabela 6:  

 
Tabela 6 – Resultados comparativos Turma A, B e C - Descritores do Tema I 

 
1° Ano A 1° Ano B 1° Ano C  

Descritores Avaliação 
Diagnóstica 

Avaliação 
Somativa 

Avaliação 
Diagnóstica 

Avaliação 
Somativa 

Avaliação 
Diagnóstica 

Avaliação 
Somativa 

D2 18,33% 97,06% 21,3% 100% 37,09% 96,66% 
D3 2,5% 85,3% 5% 89,65% 3,22% 100% 
D5 21,9% 58,82% 21,62% 89,65% 18,35% 90% 
D9 00% 94,11% 5% 100% 00% 100% 

D11 29,27% 82,35% 5,4% 79,31% 3,22% 60% 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Ao analisar o descritor 2, os discentes manifestaram, na avaliação diagnóstica, a 

capacidade mediana de quantificar faces, arestas e vértices de poliedros e reconhecer 

planificações dos sólidos geométricos, mediante situações-problema contextualizadas, 

envolvendo, além da composição e decomposição de figuras espaciais, a identificação de suas 

semelhanças e diferenças (BRASIL, 2009). Verifica-se, inicialmente, um índice de acerto nas 

três turmas que varia entre 18,33% e 37,09%, evoluindo, na avaliação somativa, para um 

aproveitamento acima de 96%. 

Com relação ao descritor 3, na avaliação diagnóstica, os alunos apresentaram um 

mau desempenho, com índice de acerto de 2,5% na turma A, 5% na turma B e 3,22% na 

turma C, o que demonstra grande dificuldade discente nas classificações dos triângulos 

segundo seus ângulos e lados; assim, como pouca habilidade nas explicações e propriedades 

das retas especiais que definem a altura, a bissetriz, a mediatriz e a mediana (BRASIL, 2009). 

Na avaliação somativa, porém, as três turmas demonstram significativa aprendizagem, haja 

vista um índice de acerto acima de 85%. 

No que tange à capacidade de ampliar e reduzir figuras planas desenhadas em uma 

malha quadriculada, por meio de situações-problema, características pertinentes ao descritor 5 

(BRASIL, 2009), os alunos das três turmas apresentaram, na avaliação diagnóstica, 

desempenho regular, com percentuais de 21,90%, 21,62% e 18,35%, nas turmas A, B e C, 

respectivamente. Relativamente, porém, à avaliação somativa, houve uma importante 

progressão, com percentual de acerto de 58,82% na turma A, 89,65% na turma B e 90% na 

turma C. 
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Destaca-se, oportunamente, o baixo desempenho das turmas na avaliação 

diagnóstica, em se tratando do descritor 9, que verifica a habilidade do aluno em interpretar 

informações apresentadas em um sistema de coordenadas cartesianas (BRASIL, 2009). Essa 

habilidade é avaliada por meio de situações-problema, nas quais se exige do aluno que 

identifique no gráfico um conjunto de pares ordenados. Nas turmas A e C, verifica-se 0% de 

aproveitamento, enquanto a turma B obteve um tímido aproveitamento de 5%. Na avaliação 

somativa, contudo, o percentual de aproveitamento desse descritor foi de 94,11% na turma A 

e 100% nas turmas B e C. 

Verifica-se no descritor 11, no qual se espera do aluno habilidade em reconhecer os 

elementos de uma circunferência - como raio, diâmetro, corda, arco, ângulo central, ângulo 

inscrito, ângulo exterior, secante, tangente - e os elementos de um círculo - como setor 

circular, segmento circular e anel circular - bem como algumas relações entre eles (BRASIL, 

2009), um resultado contraditório na avaliação diagnóstica. Nesse descritor, a turma A 

apresenta aproveitamento regular, com índice de acerto de 29,27%, ao contrário dos discentes 

das turmas B e C, que apresentam ínfimos índices de acerto, com percentuais de 5,4% e 

3,22%, respectivamente. Os discentes, contudo, revelam melhoria significativa do 

desempenho desse descritor na avaliação final, com percentual de acerto das três turmas, 

variando entre 60% e 82,35%. 

 

                                            

6.1.2 Análise do tema II - grandezas e medidas 

 

 

Com relação ao tema II - grandezas e medidas, foram analisados os descritores 13, 

14 e 15, esperando-se que o aluno reconheça e saiba comparar e utilizar grandezas e medidas 

convencionais, como, por exemplo, metro para medir altura, quilômetro para medir grandes 

distâncias, litro para medir volume, quilômetro por hora para medir velocidade (BRASIL, 

2009). 

Dessa forma, na tabela 7, percebe-se, ao analisar o desempenho discente por 

descritor e por turma, uma variância de desempenho na avaliação diagnóstica, que merece 

análise criteriosa. 
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Tabela 7 – Resultados comparativos Turma A, B e C - Descritores do Tema II 
 

1° Ano A 1° Ano B 1° Ano C  
Descritores Avaliação 

Diagnóstica 
Avaliação 
Somativa 

Avaliação 
Diagnóstica 

Avaliação 
Somativa 

Avaliação 
Diagnóstica 

Avaliação 
Somativa 

D13 53,66% 88,23% 35,4% 100% 25,8% 76,66% 
D14 36,58% 88,23% 8,1% 100% 25,8% 96,66% 
D15 23,18% 52,94% 13,52% 37,93% 14,4% 83,33% 

Fonte: dados da pesquisa 
 

O descritor 13, que diz respeito à habilidade do discente em calcular a área de 

polígonos regulares, irregulares e figuras circulares, mediante a resolução de situações-

problema (BRASIL, 2009), apresentou, na avaliação diagnóstica, um baixo desempenho nas 

turmas B e C, com percentuais de acerto na ordem de 35,4% e 25,8%, respectivamente. Na 

turma A verificou-se um resultado mais positivo, com 53,66% de acerto. Na avaliação 

somativa, as três turmas apresentaram percentual de acerto acima de 76%, o que representa 

um crescimento razoável no desempenho discente. 

Com relação à habilidade dos alunos em resolver problemas, envolvendo noções de 

volume, como cubos, paralelepípedos, prismas ou pirâmides, observados no descritor 14 

(BRASIL, 2009), na avaliação diagnóstica, a turma A, a exemplo do descritor 13, também 

manifesta maior conhecimento, com 36,58% de acerto, seguida da turma C com 25,8%. A 

turma B, porém, apresenta um tímido índice de acerto, com apenas 8,1%, o que demonstra a 

pouca familiaridade dos alunos com problemas dessa natureza. Na avaliação somativa, 

entretanto, as três turmas demonstram excelente desempenho, com percentual de acerto acima 

de 88%, destacando-se especialmente o resultado da turma B, com 100% de acerto. 

Já o descritor 15, cujo objetivo é verificar a habilidade do aluno de realizar 

transformações entre unidades de medidas, que explorem as relações entre diferentes unidades 

de comprimento - tais como, metro e centímetro, quilômetro e metro, metro e milímetro, 

centímetro e milímetro; unidades de área, tais como, metro quadrado, quilômetro quadrado, 

hectare; unidades de capacidade, tais como, litro e mililitro; e de volume, tais como, metro 

cúbico e decímetro cúbico, e as relações entre essas unidades (BRASIL, 2009) - na avaliação 

diagnóstica, os discentes das três turmas demonstram sentir dificuldades na resolução de 

questões de situações-problema contextualizadas, com baixo índice de aproveitamento, 

variando entre 13,52% e 14,4%, nas turmas B e C, respectivamente. Ressalte-se, outrossim, 

resultado superior da turma A, com índice de acerto na ordem de 23,18%. A avaliação 

somativa, contudo, apresentou significativo crescimento no desempenho discente, destacando-

se a turma C, com 83,33% de acerto, seguida pela turma A, com 52,94% e, finalmente, a 

turma B, com 37,93%. 
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6.1.3 Análise do tema III - números e operações/Álgebra e funções 

 

 

Quanto ao tema III - números e operações/Álgebra e funções, expressos na tabela 8, 

foram analisados os descritores 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 32 e 34, haja vista esse ser 

considerado o tema de maior prioridade para a Matemática na Educação Básica, pois, ao final 

da 8ª série, o aluno precisa reconhecer as diferentes representações dos números racionais, 

resolver cálculos com valores aproximados de radicais e realizar cálculos algébricos 

(BRASIL, 2009). 

 

Tabela 8 – Resultados comparativos Turma A, B e C - Descritores do Tema III 
 

1° Ano A 1° Ano B 1° Ano C  
Descritores Avaliação 

Diagnóstica 
Avaliação 
Somativa 

Avaliação 
Diagnóstica 

Avaliação 
Somativa 

Avaliação 
Diagnóstica 

Avaliação 
Somativa 

D18 40,02% 88,23% 33,75% 93,1% 35.48% 80% 
D19 19,52% 88,23% 18,92% 89,65% 11,17% 66,66% 
D20 2,43% 55,88% 2,7% 65,51% 00% 40% 
D22 43,75% 41,17% 15% 41,38% 12,9% 50% 
D23 00% 52,94% 00% 51,72% 3,22% 73,33% 
D28 13,8% 64,7% 27,02% 93,1% 19,35% 76,66% 
D29 31,66% 70,58% 30,83% 79,31% 33,33% 76,66% 
D32 27,5% 58,82% 23,75% 31,03% 9,68% 50% 
D34 00% 82,35% 13,51% 89,65% 00% 73,33% 

Fonte: dados da pesquisa 
 

O descritor 18 foi o primeiro a ser analisado no tema III, conforme dados da Tabela 

9, por verificar a habilidade discente em efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as 

quatro operações de Aritmética (adição, subtração, multiplicação, divisão), assim como a 

potenciação. O resultado das três turmas, na avaliação diagnóstica, demonstra desempenho 

discente regular, com percentual de acerto de 40,02%, 33,75% e 35,48%, nas turmas A, B e 

C, respectivamente. Na avaliação somativa, as três turmas obtiveram um índice de acerto 

acima de 80%, externando a capacidade discente em realizar cálculos com quantidades 

variadas de algarismos, utilizando as regras das operações e suas justificativas, como, por 

exemplo, a comutatividade e a associatividade da adição e da multiplicação. 

No descritor 19, cujo intuito é verificar a capacidade discente em resolver problemas 

com números naturais, envolvendo as quatro operações aritméticas e a potenciação (BRASIL, 

2009), observa-se, na avaliação diagnóstica, desempenho discente decrescente, no que 

respeita as turmas A, B e C, com índice de acerto, na média de 16,5%; sendo que a turma C 

apresenta o desempenho menos satisfatório, na ordem de 11,17%.  
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Na avaliação somativa, contudo, as turmas A e B melhoram consideravelmente o 

desempenho, beirando os 90% de acerto, enquanto a turma C apresenta um crescimento 

inferior, com aproveitamento de 66,66%, indicando a melhoria da habilidade discente em 

explicitar e justificar as regras das operações, mediante a resolução de situações-problema, 

envolvendo trocas e negociações em que cabe a manipulação de inteiros positivos. 

Em complementação às capacidades investigadas nos descritores 18 e 19, o descritor 

20 objetiva verificar a habilidade do aluno em realizar cálculos, envolvendo as cinco 

operações, mediante situações-problema contextualizadas que exijam combinações, 

especialmente da adição e da multiplicação (BRASIL, 2009). O resultado das três turmas, na 

avaliação diagnóstica, revela imensa dificuldade dos alunos em interpretar questões desse 

tipo, haja vista o percentual de acerto abaixo de 3%, nas turmas A e B; e de 0% de 

aproveitamento na turma C.  

Há razoável crescimento no desempenho discente, todavia, na avaliação somativa, 

haja vista o índice de acerto de 55,88%, na turma A, de 65,51% na turma B e de 40%, na 

turma C. Isso indica maior habilidade dos alunos em resolver problemas, mediante a 

interpretação de dados e a combinação de operações, especialmente a adição e a multiplicação 

(BRASIL, 2009). 

Na avaliação diagnóstica, o descritor 22, que propõe a identificação de fração como 

representação que pode estar associada a diferentes significados e formas (BRASIL, 2009), 

retrata um resultado mais significativo na turma A, com aproveitamento de 43,75%. Nas 

turmas B e C, verifica-se maior dificuldade na compreensão de questões desse tipo, 

apresentando rendimento abaixo de 15%. Na avaliação somativa, entretanto, a turma A 

apresenta resultado inferior à primeira avaliação, com 41,17% de acerto. As turmas B e C 

apresentam, no entanto, crescimento razoável, com percentuais de acerto de 41,38% e 50%, 

respectivamente.  

Destaca-se, oportunamente, insignificante desempenho discente no descritor 23, na 

avaliação diagnóstica, nas três turmas avaliadas, com 0% de acerto nas turmas A e B e 3,22% 

na turma C. Esse descritor propõe-se verificar a habilidade do aluno em compreender que 

duas frações escritas com números distintos podem representar o mesmo número (BRASIL, 

2009). 

A avaliação somativa, contudo, representa considerável melhoria de aprendizagem 

nas três turmas, com percentual de acerto acima de 50%, inferindo uma considerável melhoria 

na capacidade discente em identificar frações equivalentes. 
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No descritor 28, que busca verificar a habilidade de o aluno realizar cálculos, 

envolvendo porcentagens (BRASIL, 2009), a avaliação diagnóstica retrata a pouca 

familiaridade dos alunos na resolução de questões desse tipo. Assim, o índice inicial de acerto 

das três turmas avaliadas variou entre 13,8% e 27,02%. 

O resultado da avaliação somativa, nesse descritor, exibiu considerável crescimento, 

com percentuais de acerto de 64,7% na turma A, 93,1% na turma B e 76,66% na turma C.%, 

evidenciando maior capacidade discente na resolução de situações mais complexas, 

envolvendo a compra e venda de produtos; e na comparação de quantidades que requeiram a 

equivalência entre uma fração simples e uma porcentagem, ou entre uma porcentagem e uma 

representação decimal 

Já o descritor 29 diferencia-se do descritor 28, por verificar a habilidade de o aluno 

resolver problemas que contenham proporcionalidade simples, diretas ou inversas, entre 

grandezas ou questões sem variação de proporcionalidade (BRASIL, 2009). Nesse descritor, 

na avaliação diagnóstica, apenas um terço dos alunos das três turmas manifestou 

conhecimento na resolução de situações-problema desse tipo, enquanto, na avaliação 

somativa, as turmas marcaram um crescimento significativo, com percentual de acerto acima 

de 70%. 

No que tange ao descritor 32, cujo objetivo é verificar a habilidade de o aluno 

escrever uma expressão algébrica que expresse uma regularidade observada em sequências de 

números ou figuras (BRASIL, 2009), o resultado da avaliação diagnóstica é mediano nas 

turmas A e B, com 27,5% e 23,75% de acerto, respectivamente. Maior gravidade percebe-se 

na turma C, na qual menos de 10% dos alunos conseguiram resolver situações-problema dessa 

natureza. Na avaliação somativa, o melhor desempenho, em termos de crescimento, encontra-

se na turma C, que partiu de 9,68% de acerto para 50%, seguida pela turma A, com 58,82% de 

acerto. A turma B evoluiu muito pouco, indicando um resultado final de 31,03% de acerto. 

O descritor 34, que verifica a habilidade de o aluno identificar um sistema de 

equações do primeiro grau que expressa um problema (BRASIL, 2009), nas turmas A e C, 

não houve percentual de acerto na avaliação diagnóstica, enquanto a turma B obteve 13,51% 

de acerto, o que pode significar que o problema está no nível de conhecimento discente.  

Na avaliação somativa, contudo, os alunos das três turmas externam percentual de 

acerto acima de 73%, o que indica melhor habilidade dos discentes em resolver questões, 

envolvendo equações lineares com duas incógnitas, mediante a utilização de situações-

problema contextualizadas. 
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6.1.4 Análise do tema IV - tratamento da informação 

 

 

No tema IV – tratamento da informação, que procura explicitar a importância de o 

aluno utilizar os conhecimentos adquiridos em sua vida escolar para interpretar informações 

que aparecem em jornais e revistas, foi avaliado o descritor 37, que permite ao aluno, por 

meio de situações-problema, associar dados de tabelas, listas ou quadros, a diferentes tipos de 

gráficos, da forma como aparecem nos meios de comunicação (BRASIL, 2009), conforme 

resultados expressos na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Resultados comparativos Turma A, B e C - Descritores do Tema IV 
 

1° Ano A 1° Ano B 1° Ano C  
Descritores Avaliação 

Diagnóstica 
Avaliação 
Somativa 

Avaliação 
Diagnóstica 

Avaliação 
Somativa 

Avaliação 
Diagnóstica 

Avaliação 
Somativa 

D37 35% 8,82% 30% 13,33% 00% 13,33% 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Esse descritor apresentou, de acordo com a tabela 10, na avaliação diagnóstica, 

desempenho regular nas turmas A e B, com percentual de acerto de 35% e 30%, 

respectivamente. Embora esse desempenho pareça contraditório, por estar acima do esperado 

(em comparação aos resultados dos demais descritores), o relatório pedagógico do SPAECE 

2004 esclarece: 

É interessante notar que, mesmo sem o tema tratamento da informação ser 
explorado de modo sistemático no ensino, os alunos se saem bastante bem no 
assunto, revelando possuir, mesmo nos níveis iniciais de proficiência, uma 
habilidade importante para a vida prática e um potencial para entender idéias 
matemáticas. (CEARÁ, 2005b, p. 21). 

 

 Na turma C, contudo, os alunos demonstraram total desconhecimento na 

interpretação de informações por intermédio de tabelas, quadros ou listas, associadas a vários 

tipos de gráficos.  

Na avaliação somativa, o percentual de acerto, arbitrariamente, obteve decréscimo 

em seus resultados. O desempenho dos alunos da turma A caiu de 35% para 8,82% e da turma 

B de 30% para 13,33%. A turma C apresentou crescimento, obtendo o percentual de 13,33% 

de acerto. Foi relatada pelo professor uma grande reclamação dos alunos em virtude da má 

qualidade da impressão na questão avaliada, o que, provavelmente, ensejou o baixo índice de 

acerto nas três turmas. 
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A análise comparativa da avaliação diagnóstica e da avaliação somativa permite 

verificar que os alunos das três turmas do 1º ano do Ensino Médio tiveram avanço 

significativo com a execução da proposta de recuperação da aprendizagem por meio de jogos. 

A avaliação diagnóstica demonstrou que os alunos, ao serem admitidos ao ensino 

médio, possuíam poucos conhecimentos matemáticos, com habilidades medíocres de 

raciocínio lógico e ausência de competências na resolução de situações-problema simples, 

como as que envolvem as quatro operações de Aritmética. 

Ao final do ano letivo, com a intervenção pedagógica por meio de jogos, os alunos 

apresentaram significativo avanço na estruturação do raciocínio lógico, demonstrando 

compreensão de conceitos abstratos e sua utilização em situações práticas, demonstrando que 

“em contextos psicopedagógicos ou de reeducação, os jogos revestem-se de importância na 

medida em que permitem investigar, diagnosticar e remediar as dificuldades (...)”. 

(BRENELLI, 1996, p. 24). 

 

 

6.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DOS ALUNOS 

 

 

Esta parte da pesquisa propõe-se identificar o perfil dos alunos, no que tange a fatores 

como sexo, idade e vida escolar; e analisar o impacto da implantação da proposta de 

recuperação da aprendizagem sob a óptica discente. Para tal, foram aplicados questionários 

com os alunos das três turmas, com perguntas de opinião, em uma escala de respostas 

gradativas do tipo concordo, concordo em parte e discordo; perguntas semiabertas e uma 

questão aberta, na qual os alunos poderiam expressar-se acerca da proposta de recuperação da 

aprendizagem, suas contribuições, falhas e sugestões de melhoria. 

A primeira parte do questionário foi respondida por 90 alunos, sendo 37 da turma A, 

31 da turma B e 22 da turma C, dos quais 54,4% são do sexo masculino e 45,6% do sexo 

feminino.  

É importante esclarecer que dos 41 alunos matriculados no início do ano letivo, na 

turma A, três abandonaram a escola e um faltou no dia da aplicação do questionário; na turma 

B, dos 41 matriculados, dois alunos foram transferidos, oito abandonaram e os demais 

participaram da aplicação do questionário; e, na turma C, dos 44 alunos matriculados, um foi 

transferido, nove abandonaram e 12 faltaram no dia da aplicação do questionário. 
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Do total de participantes, apenas 4,4% encontram-se na faixa etária esperada para 

cursar o 1° ano do Ensino Médio, ou seja, 14 anos; 38,9% têm 15 anos, revelando atraso de 

um ano na vida escolar; e 56,7% têm 16 ou mais anos, o que representa distorção idade-série 

de dois ou mais anos.  

No que tange à vida escolar, 92,2% dos alunos sempre estudaram em escola pública, 

algo comum no Estado (exceto Fortaleza), haja vista o número reduzido de escolas 

particulares, especialmente do Ensino Médio. 

Ao serem questionados se costumavam faltar às aulas, 67,8% responderam 

afirmativamente. Os motivos citados foram: doença, gestação, trabalho, “causas particulares”, 

falta de vontade de estudar e perda de horário. Apesar de os alunos não citarem, a falta de 

transporte escolar, especialmente em algumas localidades, foi um problema constante ao 

longo do ano (relato do professor e observação da pesquisadora). 

A segunda parte do questionário foi respondida por 89 alunos, com exceção de um 

da turma A, que não respondeu. 

Para garantir o anonimato, a identificação dos alunos nos depoimentos está 

conforme o número de chamada dos diários de classe na matrícula inicial de 2008, separados 

por turmas A, B e C. Assim, após a citação de depoimento de um(a) determinado(a) aluno(a), 

há a identificação de seu número de chamada e turma. 

 

 

6.2.1 Dificuldades de aprendizagem oriundas do Ensino Fundamental 

 

 

 Apesar de a avaliação diagnóstica ter revelado grandes dificuldades dos alunos na 

resolução de situações-problemas envolvendo questões elementares do Ensino Fundamental, 

68,5% dos alunos das três turmas concordaram ou concordaram em parte com a noção de que, 

ao iniciar o Ensino Médio, tinham dificuldades sérias com relação aos conteúdos da disciplina 

Matemática nesse nível de ensino, enquanto 31,5% dos alunos discordaram, sinalizando que 

muitos deles não têm consciência das suas deficiências. 

Ao serem questionados, contudo, acerca da superação das dificuldades de 

aprendizagem em Matemática oriundas do Ensino Fundamental, 84,3% dos alunos 

concordaram ou concordaram em parte haver superado suas dificuldades; e apenas 15,7% 

discordaram, como revelam os depoimentos: 
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Facilitou no aprendizado, pois com as aulas de recuperação a gente passa a entender 
melhor os conteúdos já vistos em sala. Aluno(a) 8 C. 
 

Para que os alunos possam aprender o que não aprenderam, não falhou em nada, o 
professor, explicando melhor. Aluno(a) 34 A. 

 

A opinião dos alunos está em consonância com os resultados da avaliação somativa, 

que constata um crescimento substancial do desempenho discente em todos os descritores 

avaliados. 

 

 

6.2.2 Recuperação da aprendizagem no 1º bimestre letivo 

 

 

Em se tratando do 1º bimestre letivo, período reservado exclusivamente para a revisão 

dos conteúdos básicos de Matemática do Ensino Fundamental, considerados pré-requisitos 

para a inserção dos alunos no Ensino Médio, questionou-se acerca da importância dessa 

estratégia para melhorar o desempenho discente. 

A resposta foi positiva, pois 89,9% dos alunos concordaram ou concordaram em parte 

na noção de que essa estratégia pedagógica possibilitou a melhoria da aprendizagem em 

Matemática, como demonstram os depoimentos, embora se perceba fragilidade no que toca ao 

engajamento na proposta. 

 
 
Ela contribuiu em partes para a melhoria a minha aprendizagem, na verdade a falha 
não foi do professor e sim de nós mesmos, porém podemos inverter, perfeitamente 
esta situação de maneira simples, colocando sempre nossa aprendizagem em 
primeiro lugar. Aluno(a) 43 A. 
 
Contribuiu para melhorar o meu aprendizado, recordar aquilo que eu já tinha quase 
esquecido, e que foi bom para o meu aprendizado na hora das dúvidas. Aluno(a) 
21B. 
 
Ela contribuiu para que minha aprendizagem melhorasse um pouco mais, falhou no 
sentido em que eu não me interessei muito e não quis aprender.  Aluno(a) 34 C. 

 
Ela contribuiu para que a minha aprendizagem melhorasse um pouco mais, falha no 
sentido em que alguns dias não queria aprender pois estava sem cabeça e pode ser 
melhorar através de nós nos interessar um pouco mais. Aluno(a) 16C. 
 

 

Esses depoimentos demonstram baixa autoestima ainda presente nos alunos, que 

reconhecem o valor da proposta de recuperação, contudo, atribuem a si mesmos a culpa pelas 

falhas ou dificuldades, revelando um comportamento e um discurso ideológico característicos 
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de uma educação tradicional, na qual o aluno é considerado o único culpado por suas 

dificuldades e pelo fracasso escolar. 

 

 

6.2.3 Utilização de jogos na recuperação da aprendizagem 

 

 

A utilização de jogos na proposta de recuperação da aprendizagem no ensino da 

Matemática objetivou facilitar a compreensão e a elaboração dos conhecimentos e conteúdos 

por intermédio da contextualização do ensino com a realidade do aluno, do estímulo ao 

trabalho coletivo, da ludicidade, entre outros. 

Ao serem questionados se esse objetivo foi alcançado, 77,5% dos alunos 

concordaram ou concordaram em parte. Apesar disso, percebe-se que um percentual 

significativo de 22,5% dos alunos discordaram da estratégia de utilização de jogos na 

recuperação de Matemática. Alguns depoimentos retratam os possíveis problemas enfrentados 

no uso dos jogos, como o desrespeito às regras, a falta de atenção dos alunos e ausência de 

espírito coletivo: 

Contribuiu para o melhor entendimento da matéria. E falhou na forma e uso, porque 
não eram respeitadas as normas. Aluno(a) 15 B. 
 
Concordo porque cada vez mais a matemática está evoluindo, só está faltando a 
atenção dos alunos.  Aluno(a) 31C. 
 
A recuperação da aprendizagem contribuiu para ajudar aos alunos que estão com 
dificuldades. Não sei especificamente em que falhou, mas pode melhorar a partir de 
questões coletivas, jogos, etc. Aluno(a) 18 B. 

 

O respeito às regras no jogo é fundamental para que os participantes se envolvam e 

acreditem que é “pra valer”, pois, “todo jogo tem suas regras. São estas que determinam 

aquilo que “vale” dentro do mundo temporário por ele circunscrito. As regras de todos os 

jogos são absolutas e não permitem discussão” (HUIZINGA, 1971, p. 14). 

Ainda com relação aos jogos, verifica-se a presença de uma concepção arcaica na qual 

o ato de jogar está relacionado a brincar e não com o ensino e a aprendizagem de conteúdos, 

como revela o depoimento: 

 

Para mim o aprendizado de pior para melhor, então cada vez mais a matemática 
está evoluindo, está faltando mais atenção do professor em relação aos conteúdos. 
Ok. Aluno(a) 25 C. 
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Para envolver os alunos nas atividades engendradas pelos jogos, faz-se necessário 

amplo trabalho de esclarecimento dos objetivos e conteúdos trabalhados nos jogos, para uma 

correta compreensão e mobilização dos sujeitos. 

 

 

6.2.4 Continuidade da proposta interventiva durante o ano letivo 

 

 

Ao serem questionados acerca da continuidade da recuperação durante o ano letivo, 

nos momentos em que tinham dificuldades de compreender os novos conteúdos do Ensino 

Médio, 89,9% dos alunos afirmaram concordar ou concordar em parte com esse 

procedimento, como ilustram os depoimentos. 

 

Nos ajudou a desenvolver melhor nossa capacidade mental. Aluno(a) 37ª. 
 
Ela contribuiu bastante para reforçar a matéria, a leitura e a interpretação a 
matemática. Aluno (a) 45A. 
 
Acredito que essa revisão facilitou mais o nosso conhecimento, porque sempre é 
bom rever assuntos já estudados, isso ajuda até na recuperação de notas baixas, 
então eu acho que essa revisão veio em boa hora. Aluno(a) 1C. 

 

A continuidade da revisão ao longo do ano mostrou-se indispensável para a 

sistematização dos conteúdos revisados, visto que as lacunas de aprendizagem acumuladas ao 

longo dos anos de escolaridade provocam um certo bloqueio nos alunos, frente a novas 

aprendizagens. 

 

 

6.2.5 Contribuição da recuperação para a aprendizagem em outras disciplinas  

 

 

Relativamente à contribuição da proposta de recuperação da aprendizagem em 

Matemática para a aprendizagem dos conteúdos de outras disciplinas, como Física, Química 

e/ou Biologia, 71,9% dos alunos concordam ou concordaram em parte com a ideia de que a 

recuperação ajudou na melhoria da aprendizagem nessas disciplinas, como revelam os 

depoimentos: 
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Contribuiu em uma revisão em todas as matérias e conteúdos já dados. E falhou, 
bom! Eu acho que não houve falha, mas falta cooperação de alguns alunos. Aluno 
(43 C). 
 
Na minha opinião eu concordo porque ajuda a melhorar a aprendizagem não só em 
matemática mas também em outras matérias.  Aluno(a) 9 C. 

 

Apesar disso, 28,1% dos alunos discordaram de que a recuperação em Matemática 

tenha possibilitado melhoria em outras disciplinas. No depoimento seguinte, por exemplo, o 

aluno demonstra sentir falta de maior integração entre as disciplinas: 

 

Falhou porque a recuperação só falou da matemática, faltando a importância de 
outras matérias. Aluno(a) 3 B. 

 

De fato, um dos maiores desafios enfrentados na educação atual é superar a 

compartimentação das disciplinas, especialmente no Ensino Médio, de forma a avançar para a 

interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento. 

 

 

6.2.6 Melhoria da autoestima 

 

 

A intervenção pedagógica por meio de jogos, entre outros objetivos, visava a reaver a 

confiança discente em sua capacidade de estudar e aprender, melhorando a autoestima. Esse 

objetivo foi alcançado por 88,8% dos alunos, que concordam ou concordam em parte com 

essa afirmação, como expressam os depoimentos: 

 
Bom ela melhorou a nossa aprendizagem, agora somos mais confiantes. Embora 
alguns alunos não prestaram atenção, mas se todos colaborarem podemos melhorar. 
Aluno(a) 23 A. 

 

 A proposta foi boa, ela serviu para nós refletirmos um pouco para compreender 
como a matemática é importante na nossa vida. Aluno(a) 3 B. 

 
 

Isso acontece porque, pelo jogo, o indivíduo “ganha alguma coisa mais do que 

apenas o jogo enquanto tal. Ganha estima, conquista honrarias; e estas honrarias e estima 

imediatamente concorrem para o benefício do grupo ao qual o vencedor pertence” 

(HUIZINGA, 1971, p. 58). 
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6.2.7  Melhoria das relações entre professor/alunos e escola 

 

 

Com relação à melhoria das relações e maior interação e colaboração entre 

professor, alunos e escola, mediante a proposta interventiva de recuperação da aprendizagem, 

94,4% dos alunos concordaram ou concordaram em parte com essa afirmação, enquanto 5,6% 

discordaram. Mais uma vez, busca-se no depoimento discente justificativas para as falhas 

ocorridas na execução a recuperação: 

 

Foi melhorada porque alunos, professores e direção entraram em um acordo, com 
melhorias para todos. Aluno(a) 23 B. 
 
Porque acabamos com aquele tédio nas matérias complicadas e os professores 
procuram nos orientar, sem nos criticar. Aluno(a) 43 C. 

 

Verifica-se, portanto, que, quando a escola consegue desenvolver o espírito 

colaborativo entre os vários segmentos da comunidade escolar, há maiores possibilidades de 

crescimento e melhoria da aprendizagem discente. 

 

 

6.3 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

 

 

As três turmas do 1° ano do Ensino Médio estavam sob a docência de apenas um 

professor, graduado em Matemática, habilitado para o ensino de Física e Matemática, com 

vinte anos de experiência no magistério e lecionando há quatro anos na EEFM Pe. Arimateia 

Diniz. 

Para o professor, ao iniciar o ensino médio, os alunos apresentavam dificuldades sérias 

com relação aos conteúdos da disciplina Matemática do Ensino Fundamental, pois, segundo 

ele, 

 

[...] a maioria dos professores do ensino fundamental na disciplina de matemática 
não tem domínio dos conteúdos e os que dominam são obrigados pelos sistemas 
municipais a cumprirem o cronograma determinado pela Secretaria Municipal de 
Educação e da não reprovação de alunos para que os números não sejam ruins.  

 

Ao ser questionado se a revisão de conteúdos do Ensino Fundamental no 1º bimestre 

de 2008 foi importante para melhorar o desempenho dos alunos em Matemática, o professor 
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concorda e recorda os resultados da avaliação diagnóstica realizada no inicio do período 

letivo, que retrata “o grau dificuldade dos alunos com a base teórica mais simples da 

matemática, como divisão e multiplicação de números naturais.” O professor ressalta, ainda, a 

relevância da revisão para a aprendizagem dos conteúdos do Ensino Médio, iniciados a partir 

do 2º bimestre letivo, pois  

 
[...] se não fosse a revisão não poderíamos, por exemplo, resolver questões com 
números inteiros, se não tivermos o domínio do jogo de sinais e a representação 
geométrica do conjunto dos números racionais sem saber como efetuar o mínimo 
múltiplo comum. 

 

Em relação ao emprego de jogos no ensino da Matemática, o docente acredita que 

facilitou a compreensão dos alunos com relação aos conteúdos, haja vista que eles não tinham 

domínio dos conhecimentos básicos para a inserção no Ensino Médio. Para ele, 

 
Os alunos ao chegarem ao ensino médio não sabiam multiplicar e dividir ou 
compreender uma situação-problema e com a introdução de jogos foi possível fazer 
a revisão sem causar constrangimento ao ego dos adolescentes que usam a rebeldia 
e a indisciplina na sala de aula para justificar o não fazer, por não saberem e ter 
vergonha de admitir. Os jogos quebram essas barreiras e facilitam a aceitação de no 
ensino médio rever matérias do fundamental. 

 

Segundo o entrevistado, fez-se necessário continuar a proposta de recuperação, no 

decorrer do ano letivo, nos momentos em que a turma sentiu dificuldades, facilitando a 

aprendizagem dos conteúdos do Ensino Médio. Em seu depoimento, o docente destaca: 

 

É impossível, rever os conteúdos do ensino fundamental em um período, sendo 
imprescindível que ocorra uma revisão on-line

11 da base matemática do 
fundamental quando da explanação do conteúdo programático do ensino do ensino 
médio relembrado que matemática do 2º grau é fácil basta saber a fundamentação 
teórica do ensino fundamental. 

 

No que tange ao sucesso da proposta de recuperação da aprendizagem, o docente 

concorda em parte, haja vista as deficiências acumuladas durante todo o Ensino Fundamental 

e os problemas sociais enfrentados pelos discentes, como se expressa: 

 

As dificuldades oriundas do ensino fundamental são herdadas de oito anos de 
defasagem e a superação dessas passa por vários fatores desde fatores sociais, 
familiares e psicológicos até chegar ao ensino aprendizagem, onde com a revisão 
on-line em todo o ensino médio muitos dos alunos que reuniram as condições 
sociais familiares terão todas as condições necessárias para superar as dificuldades 

                                                 
11 O termo  “revisão on line” é usado pelo professor para definir a revisão que realiza de conteúdos do Ensino 
Fundamental, importantes para a compreensão de conteúdos do Ensino Médio, no momento exato em que as 
dúvidas ocorrem. (Nota da autora). 
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adquiridas ao longo do ensino fundamental, tornado-se um aluno com todas as 
condições necessárias para resolver qualquer calculo matemático a ele proposto. 

 

Ao ser questionado se a proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu para 

melhorar a autoestima dos alunos, de forma que se sentissem capazes de estudar e aprender, o 

professor concorda, justificando que,   

 

Quando não temos conhecimento de alguma coisa é natural do ser humano não 
gostar e criar a aversão, nos alunos com relação à matemática existe um tabu de 
nunca aprender matemática e de não gostar do professor de matemática. Ao passo 
que fazermos a revisão no 1° período e a revisão on-line durante as aulas os alunos 
começam a conhecer e a gostar da matéria e com isso se auto valorizar. 
 
 

Para o docente, a proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu para maior 

interação e colaboração na relação professor/aluno, professor/turma e professor/escola, já que, 

 
 Quando se inicia um intercambio de informações entre alunos e professor, todos os 
outros relacionamentos existentes na escola melhoram, pois boa parte  das 
dificuldades de relação entre aluno/professor/escola é negativa e feita por parte dos 
alunos que possuem dificuldades de aprendizagem, ou seja, alunos sem base 
teórica. 
 
     

Ao analisar o discurso do professor, percebe-se intensa contextualização com o grupo 

profissional em que o docente está inserido, refletindo uma crença muito comum entre os 

educadores de que “boa parte das relações entre aluno/professor/escola é negativa”; e uma 

ideologia que traduz sua visão de grupo e de mundo, revelado em suas palavras, ao atribuir a 

culpa pelas relações negativas da escola aos alunos “que possuem dificuldades de 

aprendizagem, ou seja, alunos sem base teórica”. 
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7 CONSIDERAÇÕS FINAIS 

 

 

A proposta de recuperação da aprendizagem na disciplina Matemática, mediante a 

utilização de jogos, com alunos do 1º ano do Ensino Médio da E.E.F.M. Pe. Arimateia Diniz, 

escola da rede pública estadual, localizada no Município de Cascavel – Ceará foi 

implementada, inicialmente, com a aplicação de uma avaliação diagnóstica, objetivando 

avaliar o desempenho dos alunos, para identificar as dificuldades nos conteúdos de 

Matemática. 

A avaliação diagnóstica revelou o baixo nível de conhecimento dos alunos, que 

desconheciam conceitos elementares de Matemática, como operações simples envolvendo 

adição, subtração, multiplicação e divisão de pequenos valores. 

Nas questões da avaliação diagnóstica, os conteúdos foram introduzidos mediante 

situações-problema do cotidiano social, como pequenas compras que exigiam apenas cálculos 

mentais. Os alunos, porém, demonstraram dificuldades em resolver esses problemas, seja 

pelos métodos tradicionais ensinados na escola (“armando” as contas, por exemplo), como 

por intermédio do raciocínio lógico. 

Além disso, mesmo nos casos em que os alunos tentavam resolver os problemas 

mediante regras e fórmulas, verifica-se a sua falta de compreensão e interpretação acerca do 

que a questão exigia, levando-os ao erro. Isso demonstra a falta de conexão entre os 

conhecimentos matemáticos e as necessidades cotidianas dos discentes, em um ensino 

caracterizado pela transmissão de regras “soltas”, que servem apenas para que os alunos 

sejam aprovados, por isso são memorizadas e logo esquecidas. 

Ao analisar o discurso expresso nos questionários respondidos pelos alunos, observa-

se o trabalho coletivo como fator positivo para a melhoria do desempenho, motivado pelo uso 

dos jogos como metodologia da proposta de recuperação. Isso se explica pelo fato de que o 

trabalho em equipe desenvolve um espírito de solidariedade voltado para a aprendizagem, ou 

seja, o aluno percebe que a sua aprendizagem depende, em certa medida, da aprendizagem de 

seus colegas (PERRENOUD, 1999; VASCONCELOS, 2002). 

Pelo relato dos alunos, percebe-se que a proposta de recuperação por meios de jogos 

reuniu valores ao ensino da Matemática, e, consequentemente, possibilitou a melhoria da 

aprendizagem. Observa-se, contudo, que nem todos os alunos se envolveram nas atividades 

com jogos, ficando alheios ao trabalho desenvolvido e causando prejuízo à aprendizagem da 

turma como um todo.  
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Esse comportamento é esperado por parte daqueles alunos que não “compraram” a 

ideia dos jogos, haja vista que uma premissa de qualquer jogo, seja no cotidiano social, seja 

como instrumento pedagógico, é a adesão voluntária, conforme defende Huizinga (1971, 

p.33): “ (...) o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 

absolutamente  obrigatórias”. 

Além disso, alguns depoimentos retratam, também, falhas relacionadas ao professor. 

Faz-se mister ressaltar a importância do docente para o sucesso não apenas da proposta de 

recuperação da aprendizagem, mas também do ensino em sua totalidade. Envolver os alunos 

em suas aprendizagens, suscitando o desejo de aprender é uma competência inerente ao ofício 

do professor e encontra-se no centro da ação pedagógica, visto que, para a maior parte dos 

alunos, o ato de aprender envolve sentimentos de medo, angústia e frustração (PERRENOUD, 

2000). 

Ao final do ano letivo de 2008, foi aplicada a avaliação somativa, objetivando 

averiguar se a proposta de recuperação da aprendizagem propiciou melhoria no desempenho 

dos alunos, contribuindo para a correção do fluxo escolar. O resultado mostra-se positivo, 

pois demonstra que a proposta de recuperação contribuiu para diminuir, significativamente, a 

deficiência de aprendizagem que os alunos trouxeram do Ensino Fundamental, após anos de 

escolaridade ineficiente. 

A utilização de jogos mostra-se de suma importância para o êxito da proposta de 

recuperação, por associar o ensino da Matemática à realidade em que vive o aluno, reforçando 

a concepção na qual o raciocínio matemático contextualizado é uma importante estratégia 

para o amadurecimento mental, conforme defende Moysés (1997, p. 38), “[...] a forma 

metódica e intencional como os conceitos científicos são – ou deveriam ser – trabalhados na 

escola abre caminho para a revisão e a melhor compreensão dos conceitos espontâneos que 

cada aluno traz dentro de si.”  
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7.1 LIMITAÇÕES RELACIONADAS AO AMBIENTE DA PESQUISA 

 

 

 Apesar de considerar o êxito da pesquisa, é importante registrar algumas dificuldades 

encontradas no contexto escolar. 

Esta pesquisa desenvolveu-se em uma escola pública da rede estadual de ensino, que 

tem como orientação matricular, no ensino médio, de 40 a 45 alunos por turma. Embora esse 

número de alunos não seja considerado como excessivo, em se tratando de alunos com 

deficiências de aprendizagem, dificulta, consideravelmente, as intervenções pedagógicas e o 

atendimento individual, ficando quase impossível um tratamento personalizado, haja vista os 

diferentes níveis e ritmos de aprendizagem.  

Outro obstáculo a considerar foi a falta constante de professores no período eleitoral, 

pelo fato de alguns deles se candidataram ao pleito de vereador, afastando-se, legalmente, no 

período da campanha, ocasionando um lapso em que os seus alunos ficaram sem aula, até a 

contratação de substitutos. 

Além disso, a legislação eleitoral prevê a convocação de funcionários públicos, entre 

eles, professores, para trabalhar gratuitamente no período eleitoral e isso inclui, além do dia 

das eleições, outros dias para reuniões preparatórias. Como bonificação para cada dia 

trabalhado em prol das eleições, ganham-se duas folgas.  

Assim sendo, no âmbito da escola, vários docentes foram convocados pelo Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE) e, consequentemente, tiraram folga em dobro, ocasionando vários 

horários vagos, com turmas sem professor. Além do prejuízo pedagógico para os alunos que 

ficaram sem aula, houve o transtorno para as turmas que permaneceram com aulas, em razão 

do barulho e do trânsito de alunos nas galerias, quebrando o ritmo natural das aulas, em 

especial, do trabalho realizado com teores já defasados e ocasionando maior desinteresse para 

os estudantes.   

A falta do transporte escolar também foi fator limitante à pesquisa, em várias ocasiões. 

Primeiramente, no período chuvoso, pois muitas estradas não tinham condições de tráfego, 

ocasionando a impossibilidade de os alunos terem acesso ao colégio. Ao longo do ano letivo, 

por falta ou atraso no pagamento, os transportes escolares não trafegavam, impedindo os 

alunos que residem em localidades mais distantes de frequentar as aulas. Com a proximidade 

do final do ano letivo, algumas rotas de transporte escolar foram objeto de interrupções ou 

rupturas, também por falta de pagamento do serviço. 
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Com relação ao material didático para dar suporte às atividades de intervenção 

pedagógica, segundo o professor, houve grande carência, causando prejuízo na elaboração e 

confecção dos jogos, sendo que a maior parte deles foi confeccionada em cartolina, quando 

poderiam ter sido utilizados materiais mais atrativos para os alunos. 

Uma limitação, também, foi a ausência de outro professor habilitado na disciplina 

Matemática, para realizar a recuperação paralela no contraturno, estratégia prevista na 

proposta inicial da recuperação da aprendizagem. 

A recuperação paralela no contraturno estava prevista para ser iniciada no segundo 

bimestre letivo, com a introdução dos conteúdos específicos do Ensino Médio no turno 

regular de aula, contudo, por não haver professor habilitado na região, foi adiada para o 

terceiro bimestre, como forma de ganhar tempo para divulgar a carência e, consequentemente, 

contratar o docente. Ao final, esse procedimento foi retirado do projeto pela impossibilidade 

de execução, já que não se conseguiu encontrar professor habilitado. 

É importante registrar, ainda, como uma dificuldade, a utilização de avaliações com 

formatos diferentes. O fato se deu por orientação da banda de qualificação, que considerou a 

avaliação diagnóstica extensa e cansativa, sendo desnecessárias questões com descritores 

repetidos, para a elaboração da avaliação somativa. Apesar disso, não houve prejuízo para a 

consistência e legitimidade dos resultados aferidos, devido à combinação da análise 

quantitativa com a qualitativa. 

Apesar dos aspectos limitantes à pesquisa ora apresentados, considera-se o resultado 

satisfatório, haja vista a melhoria do desempenho dos alunos após a implementação da 

proposta de recuperação por meio de jogos, verificada mediante a análise comparativa dos 

dados quantitativos da avaliação diagnóstica e da avaliação somativa, como também os 

resultados qualitativos, verificados ao longo do ano letivo e nos questionários aplicados ao 

professor e aos alunos. 

Os resultados qualitativos da pesquisa, por sua vez, são de enorme relevância, como a 

melhoria da autoestima dos alunos, potencializada pela satisfação e motivação do ato de 

jogar; o espírito de solidariedade e cooperação desenvolvido nos alunos com o trabalho 

coletivo; a contextualização dos conteúdos com as experiências e vivências dos alunos como 

importante forma de (re)significar os conhecimentos matemáticos; e, finalmente, o 

estabelecimento e/ou fortalecimento de elos de amizade e afetividade entre os alunos, 

agregando ao ensino da Matemática uma visão mais humana e holística. 
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7.2 SUGESTÕES 

 

 

Embora a pesquisa tenha demonstrado a importância da recuperação da aprendizagem 

para a correção da distorção idade-série, mediante uma metodologia estimulante e 

mobilizadora, que envolva os alunos com base em suas experiências de vida, como no caso 

dos jogos utilizados; revelou, também, limitações que podem ser investigadas em estudos 

futuros, possibilitando o aperfeiçoamento da atual pesquisa e/ou formas outras de corrigir e 

superar as dificuldades dos alunos, acumuladas após anos de escolaridade. 

Durante o planejamento e a execução da recuperação da aprendizagem por meio de 

jogos, imaginaram-se vários materiais para a confecção de jogos mais duradouros e atraentes 

visualmente, de forma a fortalecer os seus efeitos junto aos alunos, o que, na maioria das 

vezes, não foi possível, em virtude das limitações financeiras da escola. Seria interessante, 

portanto, que a entidade mantenedora, no caso a Secretaria da Educação do Estado, destinasse 

mais recursos para a confecção ou aquisição desse tipo de material para as escolas do Ensino 

Médio. 

Seria necessário, também, promover capacitação de professores na metodologia de 

utilização de jogos pedagógicos, pois “o professor é quem dá o ‘tom’ do desafio, ele deve ser 

o líder da situação, saber gerenciar o que acontece, tornando o meio o mais favorável 

possível, desencadeando reflexões e descobertas.”(MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000, p. 

40). 

É pertinente, outrossim, estender o uso pedagógico dos jogos para outras disciplinas 

e/ou áreas do conhecimento, especialmente nos casos em que os alunos apresentam 

dificuldades de aprendizagem, haja vista sua comprovada eficiência que “garantir-lhes-ia, de 

um lado, o interesse, a motivação, há tanto reclamada pelos professores, e, por outro, estaria 

atuando a fim de possibilitar-lhes construir ou aprimorar seus instrumentos cognitivos e 

favorecer a aprendizagem de conteúdos (BRENELLI, 1996, p. 28). 

Outra sugestão diz respeito à recuperação paralela no contraturno, prevista para ser 

iniciada no segundo bimestre letivo, mas retirada do projeto de pesquisa, pela falta de 

professores habilitados para o ensino de Matemática na região.  A recuperação paralela no 

contraturno faz-se necessária, haja vista que “o estudo de temas mais complexos ou novas 

formas de atuar pedagogicamente podem resultar na compreensão pelos estudantes de 

questões anteriores, supostamente de mais fácil entendimento” (HOFFMANN, 2001, p. 34). 
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Espera-se, finalmente, que esta pesquisa possa contribuir para a prática pedagógica 

dos docentes, não apenas da área de Ciências da Natureza e Matemática, mas também dos 

demais setores do conhecimento, para a superação das dificuldades de aprendizagem, 

especialmente, dos alunos com distorção idade-série, como forma de correção do fluxo 

escolar, e para os estudiosos em educação, que procuram, por intermédio de suas pesquisas, 

melhorar a qualidade de vida das crianças e jovens do Brasil. 
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APÊNDICE A - Avaliação Diagnóstica (1ª etapa) 
 
 

E.E.F.M. PADRE ARIMATEIA DINIZ 
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA  

 
ALUNO (A)  ______________________________________ SÉRIE _________ 
TURNO _______________                    DATA ________________ 
PROFESSOR(A) APLICADOR(A) ____________________________________ 
 
 
1. O número 25 301 é igual a:      
a) 2 000 + 500 + 30 + 1 
b) 20 000 + 5 000 + 300 + 1 
c) 200 000 + 50 000 + 3 000 + 10  
d) 20 000 + 500 + 1 
 
2. A quantia de seis milhões, duzentos e oito mil e quatro reais é indicada por: 
a) 6 208 004                                c) 6 280 400 
b) 6 028 040                                d) 6 820 004 
 
3. O menor número natural formado por quatro algarismos distintos é: 
a) 2 130                                      c)1 230 
b) 3 120                                      d)1 023  
 
4.  Qual o quinto número da seqüência 4 800, 2 400, 1 200, ... 
 
Resposta:  _____________ . 
 
5. O sucessor de 999 099 é: 
 
Resposta:  _____________ . 
 
6. Um time ganha 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum ponto em caso de 
derrota. Até hoje cada time já disputou 20 jogos. Se um desses times venceu 8 jogos e perdeu 
outros 8 jogos, quantos pontos ele tem até agora? 
 
Resposta: ______________ . 
 
7. Na tabela abaixo, anota-se a quantidade de pessoas que entram em certo edifício a cada 
hora. Observe que a tabela está incompleta. 
 

Hora Número de Pessoas 
1ª 147 
2ª ? 
3ª 95 

Total 311 
 
Qual número de pessoas que entraram no edifício na segunda hora? 
a) 31                   b) 69                       c) 79                     d)169 
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8. Eu tenho 1 320 figurinhas. Meu primo tem metade do que tenho. Minha irmã 
tem o triplo das figurinhas de meu primo. Quantas figurinhas minha irmã tem? 
 
Resposta: ______________ . 
 
9. Calcular (12 + 5 . 6 – 2) : 4 
 
Resposta: _____________  . 
 
 
10. O cubo de  4  é: 
 
Resposta: ______________ . 
 
 
11. O piso de uma cozinha foi revestido de ladrilhos brancos e pretos, conforme a figura. 
Cada ladrilho branco custou R$ 2,00 e cada ladrilho preto R$ 3,00. Quanto foi gasto na 
compra dos ladrilhos? 

 
  
 
       
 
 
 
 

 
  Resposta: ______________ . 
 
12. Num programa de condicionamento físico, uma pessoa começa correndo 300 metros no 
dia 1º de janeiro, 400 metros no dia seguinte, 500 metros no terceiro dia e assim 
sucessivamente, até chegar a 2 000 metros por dia.  
A partir de que dia do mês de janeiro ela estará correndo 2 000 metros por dia? 
 
Resposta: _____________ . 
 
13. A  fatoração completa de 360 é: 
a) 23 . 3 . 15                       c) 2 . 180 
b) 23 . 32 . 5                        d) 22 . 6 . 15 
 
14. Num bolão, sete amigos ganharam vinte e um milhões, sessenta e três mil e quarenta e 
dois reais. O prêmio foi dividido em sete partes iguais. Logo, o que cada um recebeu, em 
reais, foi: 
 
Resposta: ______________ . 
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15. João vai ganhar a quinta parte dos brinquedos de cada uma das coleções abaixo ilustradas. 
 
 

João deverá receber: _____  bicicletas, _____ carrinhos e  _____ aviões. 
 
 
16. Uma prova de Matemática contém 50 questões. Um aluno acertou         das questões. 
Quantas questões esse aluno errou? 
 
Resposta: ______________ . 
 
17. Num determinado estado, quando um veículo é rebocado por estacionar em local proibido, 
o motorista paga uma taxa fixa de R$ 76,88 e mais R$ 1,25 por hora de permanência no 
estacionamento da polícia. Se o valor pago foi de R$ 101,88, o total de horas que o veículo 
ficou estacionado na polícia corresponde a: 
a) 20                  b) 21                 c) 22                d) 23                       e) 24 
 
 
18. Um camelô comprou, no Paraguai, 180 bugigangas por R$ 468,00. Querendo lucrar R$ 
234,00 com a venda desses produtos, ele deverá vender cada unidade por:  
 
Resposta: ______________  . 
 
 
19.  O gráfico abaixo representa o consumo de água (em litros) registrado no hidrômetro de 
uma residência, do dia 1º do mês de junho até o dia 30 do mesmo mês. 
 
 a) Complete o consumo de água nos dias da tabela : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
b) Qual foi o consumo total nesses dias?    _______ litros. 

Dia Consumo (em litros) 
1  
10  
15  
20  
30  

Total  
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20. A figura simétrica do triângulo ABC é o triângulo: 
 
 
 
 a) ABD                   c) ACD 
 b) BCD                   d) ABC 
 
 
 
 

 
21.  Andréa colou uma figura em cada face de duas caixas de papelão, até mesmo nas faces 
que ficam apoiadas sobre a mesa. 

 
 
 
 
 
 

O total de figuras que Andréa usou foi: _________ . 
 
22. Quantos são os vértices da pirâmide da figura? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Resposta:  _________ . 
 
 
23. Qual é o sólido geométrico correspondente a esta planificação? 

 
            
 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                    
  

Resposta: __________ .                                                                                                                               
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24. As coordenadas dos pontos A e B indicados na figura são: 
 

 
 

Resposta:    A (___ , ___)    B ( ___ , ___) 
 
25.  Um termômetro marcava  - 4 graus pela manhã, mas, à tarde, a temperatura aumentou 
para 6 graus. Houve, portanto, uma variação de: 
 
 Resposta: ___________ . 
 
26. Assinale a alternativa correta: 
a) ( -15 ) : ( - 3 ) =  - 5                                 c)  V - 4  =  - 2 
b) ( - 2 )5  = - 32                                           d) ( - 3 )( - 4 )( - 5 ) =  + 60  
e) (+2)3  = - 8 
 
27. O valor numérico de + 3 . (- 9 ) - (- 1 ) 4 + (- 2 ) 3  - 1 é: 
 
a) - 9                                c) 0                            e) 6 
b) - 37                              d) 1 
 
28. Carlos comeu        de um bolo e José comeu      do resto. A fração que sobrou do bolo foi: 
 
Resposta: ____________ . 
 
 
29. Veja os preços das cópias xerox numa papelaria: 
 
 
 
 
 
 
 
Eu tinha R$ 10,00 e pedi duas cópias coloridas de uma foto. Com o dinheiro restante, quantas 
cópias simples poderei pagar? 
 
Resposta: _______________ 
 
30.  Se  A =        e   B =            , então (A + B) 2   é igual a: 
 
 
Resposta: _____________  . 
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APÊNDICE B - Avaliação Diagnóstica (2ª etapa) 
 

 
E.E.F.M. PADRE ARIMATEIA DINIZ 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA  
ALUNO (A)  _____________________________________________________ 1ª SÉRIE    
TURMA ________     TURNO: TARDE      DATA ______________ 
PROFESSOR(A) APLICADOR(A) ____________________________________ 
 
 
1. Numa cidade há 500 000 habitantes, dos quais 380 000 têm menos de 35 anos de idade. 
Qual é a porcentagem dos habitantes que têm 35 anos ou mais? 
 
 
Resposta:_______________________________________________________ 
 
 
2. Em uma escola, 60% dos alunos são meninas. O total dos alunos é 1 200. O número de 
alunos que são meninos é: 
 
 
Resposta:_______________________________________________________ 
 
 
3.O dono de uma loja vendeu uma geladeira, recebendo 25% de entrada e o restante em 3 
parcelas iguais de R$ 250,00. O valor total da geladeira é: 
 
 
Resposta:_______________________________________________________ 
 
 
4. Qual o conjunto solução da equação  3 (x - 1) - 2 (x + 4) = 10 ? 
 
 
Resposta:_______________________________________________________ 
 
 
5. Resolvendo o sistema    
 

 
 
temos:  x = _______ ,  y =  _______ 
 
6. Pelo regulamento de um torneio de basquete, cada equipe ganha 2 pontos por jogo que 
vencer e 1 ponto por jogo que perder. Nesse torneio, uma equipe disputou 9 partidas e 
acumulou 15 pontos ganhos. É correto afirmar que essa equipe: 
 
Venceu _________  partidas 
Perdeu  _________ partidas 
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7. Num pátio existem automóveis e bicicletas. O número total de rodas é 130, e o número de 
bicicletas é o triplo do número de automóveis. 
Então, o número total de veículos que se encontram no pátio é: 
 
Resposta:_______________________________________________________ 
 
8. Duas cidades, A e B, distam 600 km, e a distância entre suas representações, num certo 
mapa, é 12 cm. Se a distância real entre duas outras cidades, C e D, é 100 km, a distância 
entre suas representações no mesmo mapa é: 
 
Resposta:_______________________________________________________ 
 
 
9. Um pintor fez uma tabela relacionando a área da superfície a ser pintada, o 
tempo gasto para pintar essa superfície e a quantidade de tinta: 
 
 
 
 
 
 
 
Para pintar uma superfície de 200 m2, o tempo e a quantidade de tinta gastos são, 
respectivamente: 
 
Resposta:_______________________________________________________ 
 
10. Em uma sala de aula existem 15 alunos e 25 alunas. Quando os alunos saem da sala, uma 
pessoa do lado de fora que não sabe quantos alunos e quantas alunas estão na sala terá maior 
chance de ver sair em primeiro lugar um aluno ou uma aluna? 
 
Resposta _______________________________________________________ 
 
Por que? _______________________________________________________ 
 
 
11. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu critérios para avaliar a condição dos 
indivíduos, definindo inclusive o IMC (Índice de Massa Corporal) ideal. Esses critérios são os 
seguintes:  
 
O IMC jdeal está entre 18,5 e 25 
IMC abaixo de 18,5 à  desnutrição 
IMC de 25 a 30 à  acima do peso 
MC acima de 30 à  obesidade 
Sabendo que o IMC é dado pela razão:  

 
 , um indivíduo que tem 90 kg e mede 1,76 m de altura está: 
 

 
Resposta:_______________________________________________________ 
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12. Na figura, cada circunferência tem 5 cm de raio. 
 
 
 
 
 
 
 

O perímetro de retângulo ABCD vale: _________________________________ 
 
13. O perímetro do triângulo ABC vale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 23 cm                         c)25cm 
b) 24 cm                         d)26cm 
 
14. Simplificando a expressão                                       , 
 
Obtemos:  
 
Resposta:_______________________________________________________ 
 
 
15. Resolvendo o sistema                                         , qual o valor do produto x . y ? 
 
 
o valor de x . y é: 
a) 10                                  d) 21 
b) 12                                  e)24 
c) 15     
 
16.  Os lados de um trapézio isósceles têm as seguintes medidas:    
 
              
 
 
 
 
 
Calcule a sua altura em centímetros: 
 
Resposta:_______________________________________________________ 
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17. O resultado de                                    é:   
           
 
Resposta:_______________________________________________________ 
 
 
18. Para cercar um terreno retangular de 60 metros quadrados com uma cerca formada por 
dois fios de arame foram usados 64 metros de arame. Qual é a diferença entre o comprimento 
e a largura do terreno? 
 
 
Resposta:_______________________________________________________ 
 
 
19. Na figura tem-se um terreno retangular no qual se pretende construir um galpão cujo lado 
deve medir x metros. 

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

Se a área da parte sombreada é 684 m2, o lado do galpão mede, em metros: 
a) 8,5                     c) 7,5                                    e) 4,5 
b) 8                        d) 6 
 
 
20. Se você pegar emprestado R$ 2 300,00, a uma taxa de 12% ao mês, de quanto será o juro 
simples produzido durante o prazo comercial de 3 meses e 10 dias? 
 
Resposta:_______________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Avaliação Somativa 
 

 
E.E.F.M. PADRE ARIMATEIA DINIZ 

AVALIAÇÃO FINAL DE MATEMÁTICA 
ALUNO (A)  ______________________________________ SÉRIE _________ 
TURNO _______________                    DATA ________________ 
PROFESSOR(A) APLICADOR(A) ____________________________________ 
 
 
1. É comum encontrar em acampamentos barracas com fundo e que tem a forma apresentada 

na figura abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Qual desenho representa a planificação dessa barraca? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Fabrício percebeu que as vigas do telhado da sua casa formavam um triângulo retângulo, 

como desenhado abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 

Se um dos ângulos mede 68°, quanto medem os outros ângulos? 
 
(A) 22° e 90° 
(B) 45° e 45º 
(C) 56° e 56° 
(D) 90° e 28° 
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3.  Uma torre de comunicação está representada na figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para construir uma miniatura dessa torre que tenha dimensões 8 vezes menores que a original, 
deve-se: 
 
(A) multiplicar as dimensões da original por 8. 
(B) dividir as dimensões da original por 8. 
(C) multiplicar as dimensões da original por 4. 
(D) dividir as dimensões da original por 4. 
 
4. Observe a figura: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No esquema acima, estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada (5, G) 
localiza: 
 
(A) a catedral. 
(B) a quadra poliesportiva. 
(C) o teatro. 
(D) o cinema. 
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5. Exatamente no centro de uma mesa redonda com 1m de raio, foi colocado um prato de 
30cm de diâmetro, com doces e salgados para uma festa de final de ano. Qual a distância entre 
a borda desse prato e a borda da mesa? 
 
(A) 115 cm. 
(B) 85 cm. 
(C) 70 cm. 
(D) 20 cm. 
 
6. O administrador de um campo de futebol precisa comprar grama verde e amarela para 
cobrir o campo com faixas verdes e amarelas iguais em áreas e quantidades. O campo é um 
retângulo com 100m de comprimento e 50m de largura e, para cada 10m² de grama plantada, 
gasta-se 1 m² a mais por causa da perda. Quantos m² de grama verde o administrador deverá 
comprar para cobrir todo o campo? 
 
(A) 2 250 
(B) 2 500 
(C) 2 750 
(D) 5 000 
 
7. Observe a figura abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A quantidade de metros cúbicos de água, que pode ser armazenada nessa caixa d’água de 2 m 
de comprimento por 3 m de largura e 1,5 m de altura é: 
 
(A) 6,5 m³. 
(B) 6,0 m³.  
(C) 9,0 m³. 
(D) 7,5 m³. 
 
 
8. Uma torneira desperdiça 125 ml de água durante 1 hora. Quantos litros de água 
desperdiçará em 24 horas? 
 
(A) 1,5 l 
(B) 3,0 l 
(C) 15,0 l 
(D) 30,0 l 
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9. Sendo N = (-3)² - 3², então o valor de N é 
 
(A) 18. 
(B) 0. 
(C) – 18. 
(D) 12. 
 
10. Em uma loja de informática, Paulo comprou: um computador no valor de 2 200 reais, uma 
impressora por 800 reais e três cartuchos que custam 90 reais cada um. Os objetos foram 
pagos em 5 parcelas iguais. O valor de cada parcela, em reais, foi igual a: 
 
(A) 414. 
(B) 494. 
(C) 600. 
(D) 654. 
 
11. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou -15° pela manhã. Se a temperatura 
descer mais 13°, o termômetro vai marcar: 
 
(A) – 28°. 
(B) – 2°. 
(C) 2°. 
(D) 28°. 
 
12. Das 15 bolinhas de gude que tinha, Paulo deu 6 para o seu irmão. Considerando-se o total 
de bolinhas, a fração que representa o número de bolinhas que o irmão de Paulo ganhou é: 
 
(A) 6/15. 
(B) 9/15 
(C) 15/9. 
(D) 15/6 
 
13. Quatro amigos João, Pedro, Ana e Maria saíram juntos para fazer um passeio por um 
mesmo caminho. Depois de uma hora, João andou 6/8 do caminho, Pedro 9/12, Ana 3/8 e 
Maria 4/6. Os amigos que se encontram no mesmo ponto do caminho são: 
 
(A) João e Pedro. 
(B) João e Ana. 
(C) Ana e Maria. 
(D) Pedro e Ana. 
 
14. Num jogo de futebol, compareceram 20.538 torcedores nas arquibancadas, 12.100 nas 
cadeiras numeradas e 32.070 nas gerais. Nesse jogo, apenas 20% dos torcedores que 
compareceram ao estádio torciam pelo time que venceu a partida. Qual é o número 
aproximado de torcedores que viram seu time vencer? 
 
(A) 10.000. 
(B) 13.000. 
(C) 16.000. 
(D) 19.000. 
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15. Quantos quilogramas de semente são necessários para semear uma área de 240m² 
observando a recomendação de aplicar 1 kg de semente por 16 m² de terreno? 
 
A) 1/15. 
(B) 1,5. 
(C) 2,125. 
(D) 15 
 
16. As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de pontos N em 
função da ordem n (n = 1, 2, ...) é 
 
A) N = n + 1. 
(B) N = n² - 1. 
(C) N = 2n + 1. 
(D) N = n² + 1. 
 
 
17. João e Pedro foram a um restaurante almoçar e a conta deles foi de R$ 28,00. A conta de 
Pedro foi o triplo do valor de seu companheiro. O sistema de equações do 1° grau que melhor 
traduz o problema é: 
 
A)     x + y = 28 
         x – y = 7 
 
(B)     x + 3y = 28 
          x = y 
 
(C)     x + y = 28 
          x = 3y 
 
(D)     x + y = 28 
          x = y + 3 
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18. Os alunos da 8ª série fizeram uma estimativa para 200 pessoas com base no estudo abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Que gráfico de barras melhor representa o estudo? 
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APÊNDICE D - Tabela dos conteúdos, jogos e metodologia 
 
Conteúdos 
Programáticos 

Intervenção real Jogos Metodologia 

Revisão de conteúdos 
básicos de 
matemáticas 

Adição , subtração, 
Divisão, multiplicação 
Situações Problemas. 
Leituras de problemas 
envolvendo situações do 
cotidiano. 

- Bingo 
- Dominó   
- Dominó Adição 
- Jogos de Cartas 

- Divisão de equipes  
- Pesquisa pelos alunos 
- Preparação dos jogos 
- Apresentação dos jogos 
com situações problemas na 
sala de aula pelos alunos.   

Conjuntos numéricos 
Naturais 
(subconjuntos) 
Inteiros 
(subconjuntos) 
Números opostos 
Módulo de um 
número 

Símbolos matemáticos 
Ex:.<; >;  =;  >; <;  ≠;  ≤; 
≥. 

  - Pesquisa pelos alunos em 
livros e na internet. 
- Socialização em sala 
- Comparação dos símbolos. 

Conjuntos dos 
Racionais 
Representação 
decimal das frações 

Jogos de Sinais 
- Regra Pratica 
Frações  
- mesmo denominador 
- denominadores 
diferentes 

- Dominó de 
expressões 
- Dominó dos Sinais  
- Jogos das Bolinhas 
com sinais ( + , - ) 

- Confecções das bolinhas 
- Disputas em equipes 

Representação 
fracionária dos 
números decimais 

Divisão com decimais 
Frações mistas 
M.M.C (simples) 

- Adivinhos 
matemáticos  
- Caixa de divisão  
- Jogos de boteco 
com caixa de 
fósforos 

-  Divisão das caixas de 
fósforos entre as equipes e 
os palitos entre os alunos da 
equipe.  

Conjuntos dos 
números Reais 
Representação 
geométrica dos 
números reais  

Potenciação 
Regra pratica 
  

- Jogos com dois 
dados 
- Cartas que se 
multiplicam 
 

- Jogar os dados o pequeno 
sendo a base e o maior o 
expoente. 

Intervalos reais Reta ordenada com os 
sentidos.   
 

- Onde estou? - Divisão da sala em 
quadrantes 
Utilizando cadeiras com 
divisores. 

Atividades de fixação  Resolução do aluno no 
quadro. 

- Competição 
homens x mulheres  

- Divisão da classe entre 
homens, mulheres e juizes.  

Funções Equação do 1º grau com 
uma variável.enfatizado 
os membros e as trocas 
de membros com 
observância do sinais.  

- Domino com 
Expressões (cont.) 

- Confecções de domino em 
casa e utilizando cartolina 
dividido em 1º  e 2º 
membros.  

Construção de 
gráficos 
Análise de gráficos. 

Plano cartesiano 
-Quadrantes 
-Eixos X e Y,  

- onde estou?  - Divisão da classe em 
quadrantes utilizando alunos 
nas marcações  de ordenadas 
e abscissas.  

Função Afim 
Coeficientes da 
função afim 

Radiciação, 
fundamentos práticos. 

- Cotidiano x teoria   - Utilizando exemplos 
descritos pelos discentes na 
pratica diária e confortando 
com a teoria.   
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Zero e equação do 1º 
Grau 

MMC ( complexo)  - Desafios de palitos  - Dispõem os palitos em 
membros utilizados os 
símbolos maior ou menor. 

Inequações  Produtos notáveis  
Regras básicas 

- Dados que giram  - Utilizando dois dados o 
maior e o primeiro termo e o 
menor o segundo termo, 
ambos ao quadrado.  

Função quadrática  
gráficos 
Zeros e equação do 2º 
grau 

Equação do segundo 
grau 
Formula de báskara 
Calculo do delta 

- Cotidiano x teoria - Utilizando exemplos 
descritos pelos discentes na 
pratica diária e confortando 
com a teoria.   

Atividades de fixação  Resolução de questões 
no quadro pelos alunos. 

Quem sabe mais ? - Divisão da sala em 
equipes, para construção e 
soluções de situações 
problemas envolvendo o 
cotidiano. 
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APÊNDICE E – Questionário do Aluno 

 

 
 
 
 
 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

Programa de Pós–Graduação em Educação 

Mestrado em Educação Brasileira 

 

Caro(a) aluno(a), 

 

Solicito a sua colaboração no projeto de pesquisa intitulado: Recuperação da 

Aprendizagem: ressignificação das práticas em busca do sucesso escolar, para tal o sujeito da 

pesquisa deve responder ao questionário abaixo, que tem por objetivo avaliar a proposta de 

recuperação da aprendizagem, nas turmas de 1ª série do Ensino Médio da EEFM. Pe. 

Arimatéia Diniz. 

Solicito, ainda, que ao responder as questões propostas, sejam observados os seguintes 

critérios: 

a) nenhuma questão deve ficar sem resposta; 

b) a resposta seja baseada na sua experiência como aluno(a) da 1ª série do Ensino Médio 

da EEFM. Pe. Arimatéia Diniz; 

c) em caso de dúvida, antes de responder, esclareça com o aplicador do questionário. 

 

Esclareço que as informações coletadas serão utilizadas apenas para o projeto de 

pesquisa e têm garantia de anonimato. 

Agradeço desde já a colaboração, ao mesmo tempo em que me coloco à disposição 

para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: ________________________________________________________________ 

Sexo:  M (   )   F (   )   Idade: _____________   Série/Turma _____________ 
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II. DADOS SOBRE A VIDA ESCOLAR: 

1. Você sempre estudou em escola pública?  

(   ) Sim       (   ) Não 

2. Você costuma faltar à escola? 

(   ) Sim        (   ) Não     

Quais os motivos que o levam a faltar à escola  ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Você já repetiu o ano? 

(   ) Sim     (   ) Não  Quantas vezes _________________ 

 

III. PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 

 No início do ano de 2008, foi implementada proposta de recuperação da 

aprendizagem nas turmas da 1ª série do Ensino Médio, com o objetivo de corrigir as 

deficiências provenientes do Ensino Fundamental na disciplina de matemática. 

Baseando-se nas atividades de recuperação propostas, responda as questões 

seguintes, utilizando a legenda: 

(   ) Concordo       (   ) Discordo        (   ) Concordo em parte 

 

1. Ao iniciar o Ensino Médio, você considera que tinha dificuldades sérias com relação aos 

conteúdos da disciplina de matemática do Ensino Fundamental?  

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

 

2. A revisão de conteúdos do Ensino Fundamental no 1º Bimestre foi importante para 

melhorar o seu desempenho em matemática? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

 

3. A utilização de jogos e/ou situações-problema no ensino da matemática facilitou a 

compreensão dos conteúdos dessa disciplina? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 
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4. Você considera que a revisão dos conteúdos do Ensino Fundamental no 1º Bimestre, foi 

significativa para a aprendizagem dos conteúdos do Ensino Médio, iniciados a partir do 2º 

Bimestre letivo? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

 

5. A continuidade de revisão, no decorrer do ano letivo, nos momentos em que você ou a 

turma sentiu dificuldades, facilitou a aprendizagem dos conteúdos do Ensino Médio? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

 

6. Você acredita que superou as suas dificuldades de aprendizagem em matemática, oriundas 

do Ensino Fundamental? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

 

7. A proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu para melhorar a sua auto-estima, 

para que você se sinta capaz de estudar e aprender? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

 

8. Em sua opinião, a proposta de recuperação da aprendizagem em matemática colaborou para 

a aprendizagem dos conteúdos de outras disciplinas, como física, química e/ou biologia? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

 

9. A proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu para uma maior interação e 

colaboração com os outros alunos da turma, o professor e a escola? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

 

 

10. Na sua opinião, em que a proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu, em que 

falhou e como pode ser melhorada?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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APÊNDICE F – Questionário do Professor 
 

 

 
 
 
 
 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

Programa de Pós–Graduação em Educação  

Mestrado em Educação Brasileira 

 

Caro Professor, 

 

Como mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), solicito a sua colaboração no projeto de pesquisa 

intitulado: Recuperação da Aprendizagem: ressignificação das práticas em busca do sucesso 

escolar, para tal o sujeito da pesquisa deve responder ao questionário abaixo, que tem por 

objetivo avaliar a proposta de recuperação da aprendizagem, nas turmas de 1ª série do Ensino 

Médio da EEFM. Pe. Arimatéia Diniz. 

Solicito que ao responder as questões propostas, sejam observados os seguintes 

critérios: 

d) nenhuma questão deve ficar sem resposta; 

e) expresse claramente a sua opinião, baseada em sua prática pedagógica, sem a 

preocupação se a resposta  está errada ou não; 

f) a resposta seja baseada na experiência da EEFM. Pe. Arimatéia Diniz. 

 

Esclareço, outrossim, que as informações coletadas serão utilizadas apenas para fins 

acadêmicos e com garantia de anonimato. 

Agradeço desde já a colaboração, ao mesmo tempo em que me coloco à disposição 

para quaisquer esclarecimentos. 

 

01. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ________________________________________________________________ 

 

1.1 Escolaridade concluída: 
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(   ) superior – incompleto; 

(   ) superior – licenciatura; 

(   ) Superior: __________________________________; 

(   ) pós-graduação-especialização: _____________________________; 

(   )Pós-graduação-mestrado:  ________________________________; 

(   )pós-graduação-doutorado:  _________________________________; 

 

1.2 Tempo de exercício no magistério: _______________anos. 

1.3 Disciplina que leciona na EEFM. PE. Arimatéia Diniz ________________. 

1.4 Tempo que trabalha na referida escola: ________________anos. 

 

III. PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 

 No início do ano de 2008, foi implementada proposta de recuperação da 

aprendizagem nas turmas da 1ª série do Ensino Médio, com o objetivo de corrigir as 

deficiências provenientes do Ensino Fundamental na disciplina de matemática. 

Baseando-se nas atividades de recuperação propostas, responda as questões 

seguintes, utilizando a legenda: 

(   ) Concordo       (   ) Discordo        (   ) Concordo em parte 

 

1. Você considera que, ao iniciar o Ensino Médio, os alunos apresentavam dificuldades sérias 

com relação aos conteúdos da disciplina de matemática do Ensino Fundamental?  

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

Justifique:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. A revisão de conteúdos do Ensino Fundamental no 1º Bimestre foi importante para 

melhorar desempenho dos alunos em matemática? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. A utilização de jogos e/ou situações-problema no ensino da matemática facilitou a 

compreensão dos alunos com relação aos conteúdos dessa disciplina? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

Justifique:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Você considera que a revisão dos conteúdos do Ensino Fundamental no 1º Bimestre, foi 

significativa para a aprendizagem dos conteúdos do Ensino Médio, iniciados a partir do 2º 

Bimestre letivo? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

Justifique:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. A continuidade de revisão, no decorrer do ano letivo, nos momentos em que a turma sentiu 

dificuldades, facilitou a aprendizagem dos conteúdos do Ensino Médio? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

Justifique:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Você acredita que os alunos superaram as suas dificuldades de aprendizagem em 

matemática, oriundas do Ensino Fundamental? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

Justifique:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. A proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu para melhorar a auto-estima dos 

alunos, de forma que os mesmos se sentissem capazes de estudar e aprender? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

Justifique:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Em sua opinião, a proposta de recuperação da aprendizagem em matemática colaborou para 

a aprendizagem dos conteúdos de outras disciplinas, como física, química e/ou biologia? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

Justifique:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. A proposta de recuperação da aprendizagem contribuiu para uma maior interação e 

colaboração na relação professor/aluno, professor/turma e/ou professor/escola? 

(   ) Concordo       (   ) Discordo       (   ) Concordo em parte 

 

Justifique:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Na sua opinião, quais as maiores facilidades/dificuldades encontradas na implementação 

da proposta de recuperação da aprendizagem com os alunos da 1ª série do Ensino Médio da 

EEM. Pe. Arimatéia Diniz: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A - Matriz de Referência – Matemática – 4ª série do Ensino Fundamental 
 
 
 
Descritores do Tema I. Espaço e Forma 
 
D1 – Identificar a localização /movimentação de objeto em mapas, croquis e outras 
representações gráficas. 
D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, 
relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. 
D3 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número 
de lados, pelos tipos de ângulos. 
D4 – Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados (paralelos, 
concorrentes, perpendiculares). 
D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área 
em ampliação e /ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. 
 
Descritores do Tema II. Grandezas e Medidas 
 
D6 – Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não. 
D7 – Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como 
km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml. 
D8 – Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 
D9 – Estabelecer relações entre o horário de início e término e /ou o intervalo da duração de 
um evento ou acontecimento. 
D10 – Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário 
brasileiro, em função de seus valores. 
D11 – Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas 
em malhas quadriculadas. 
D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, 
desenhadas em malhas quadriculadas. 
 
Descritores do Tema III. Números e Operações /Álgebra e Funções 
 
D13 – Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como 
agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 
D14 – Identificar a localização de números naturais na reta numérica. 
D15 – Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 
D16 – Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma 
polinomial. 
D17 – Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 
D18 – Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. 
D19 –Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição 
ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais 
de uma transformação (positiva ou negativa). 
D20 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da 
multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, idéia de proporcionalidade, 
configuração retangular e combinatória. 
D21 – Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. 
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D22 – Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta 
numérica. 
D23 – Resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro. 
D24 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 
significados. 
D25 – Resolver problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo 
diferentes significados da adição ou subtração. 
D26 – Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%). 
 
Descritores do Tema IV. Tratamento da Informação 
 
D27 – Ler informações e dados apresentados em tabelas. 
D28 – Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de 
colunas). 
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ANEXO B - Matriz de Referência – Matemática – 8ª série do Ensino Fundamental 
 
 
 
Descritores do Tema I. Espaço e Forma 
D1 – Identificar a localização/movimentação de objeto, em mapas, croquis e outras 
representações gráficas. 
D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e 
tridimensionais, relacionando-as com suas planificações. 
D3 – Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. 
D4 – Identificar relação entre quadriláteros, por meio de suas propriedades. 
D5 – Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área 
em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. 
D6 – Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e 
não retos. 
D7 – Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética 
são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se modificam ou não se 
alteram. 
D8 – Resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos (soma de seus ângulos 
internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos 
regulares). 
D9 – Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. 
D10 – Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas 
significativos. 
D11 – Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. 
 
Descritores do Tema II. Grandezas e Medidas 
 
D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 
D13 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 
D14 – Resolver problema envolvendo noções de volume. 
D15 – Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida. 
 
Descritores do Tema III. Números e Operações /Álgebra e Funções 
 
D16 – Identificar a localização de números inteiros na reta numérica. 
D17 – Identificar a localização de números racionais na reta numérica. 
D18 – Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). 
D19 – Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados das 
operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 
D20 – Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). 
D21 – Reconhecer as diferentes representações de um número racional. 
D22 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 
significados. 
D23 – Identificar frações equivalentes. 
D24 – Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do 
sistema de numeração decimal identificando a existência de “ordens” como décimos, 
centésimos e milésimos. 
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D25 – Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação). 
D26 – Resolver problema com números racionais que envolvam as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 
D27 – Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. 
D28 – Resolver problema que envolva porcentagem. 
D29 – Resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou inversas entre 
grandezas. 
D30 – Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 
D31 – Resolver problema que envolva equação de segundo grau. 
D32 – Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em 
seqüências de números ou figuras (padrões). 
D33 – Identificar uma equação ou uma inequação de primeiro grau que expressa um 
problema. 
D34 – Identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um problema. 
D35 – Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de 
equações de primeiro grau. 
 
Descritores do Tema IV. Tratamento da Informação 
 
D36 – Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 
D37 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as 
representam e vice-versa. 
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ANEXO C - Proposta curricular e Matemática do Ensino Fundamental 6° ao 9° Ano – 
E.E.F.M. PE. Arimateia Diniz 

 
 
 
Área de Conhecimento: CIENCIAS DA NATUREZA E MATEMATICA. 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Nível de ensino: ENSINO FUNDAMENTAL             Série: 6ª  
Professores(as): JAQUELINE, ROSANA, RITA, WILSON. 

 
Visão Geral da Disciplina: Contextualização, interface com outras disciplinas e objetivos. 
 

  MARCOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 
DETALHAMENTO DOS 

CONTEÚDOS 
1º BIMESTRE 

Compreendam os diferentes significados dos 
números naturais, inteiros, racionais e de suas 
operações e como são utilizadas para resolver 
situações-problema. 

Números naturais. 
Sistema de numeração. 
Operações com números 
naturais. 

Conjunto dos números naturais. 
Sistema de numeração decimal e romano. 
Idéias associadas à adição, subtração, 
multiplicação e divisão. 
Potenciação de números naturais. 

2º BIMESTRE 

Formulem, analise, interpretem e resolvam 
situações-problema que envolvam os diversos 
significados e operações dos números naturais, 
inteiros, racionais e irracionais. 

Divisibilidade: divisores e 
múltiplos. 
 
Forma fracionada dos 
números racionais. 

Noção e critério de divisibilidade. 
Decomposição e fatores primos (MMC –
MDC). 
Noção de fração. 
Frações equivalente. 
Simplificação de frações. 
Adição, subtração, multiplicação e divisão 
de frações. 

3º BIMESTRE 
Estabeleçam relações, interpretem, analisem, 
estimem as possíveis soluções e decidam que 
procedimentos utilizar para resolver situações-
problema em contexto numérico, geométricos 
e métricos.   

A forma decimal dos 
números racionais. 
 
 
Geometria 

Representação, comparação e leitura dos 
números decimais. 
Adição, subtração, multiplicação e divisão 
dos números decimais. 
Introdução ponto, reta e plano. 
Polígonos (triângulos e quiláteros). 

4º BIMESTRE 
Calculem medições, interpretem e expressem 
seus resultados usando as principais unidades 
de medida (comprimento, massa, superfície, 
volume) instrumentos apropriados em funções 
da situação-problema e do grau de precisão 
desejável. 

Medindo comprimento e 
superfícies. 
 
 
Medindo o volume e 
capacidade. 
 
 
Medindo massa 

Unidades de medidas de comprimento e 
suas transformações. 
Unidades de medidas de superfícies e suas 
transformações. 
Unidades de medidas de volume e suas 
transformações. 
Unidades de medidas de capacidade e 
suas transformações.  
Unidades de medida de massa 
Transformação das unidades de medida 
de massa. 

 
 
 
 

Atenção: Para elaboração do Desenho Curricular e Definição dos Conteúdos de cada disciplina, a Escola deverá 
consultar a Matriz Curricular Ensino Fundamental disponível no SADRE e a leitura e/ou consulta aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, bem como as Matrizes de Referência do SPAECE e SAEB, 
disponíveis no Relatório de Rendimento Escolar 2003 do SPAECE e nos Diários de Classe 2005.  
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ENSINO FUNDAMENTAL 
Área de Conhecimento: CIENCIAS DA NATUREZA E MATEMATICA. 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Nível de ensino: ENSINO FUNDAMENTAL             Série: 7ª  
 Professores(as): JAQUELINE, ROSANA, RITA, WILSON. 
 
Visão Geral da Disciplina: Contextualização, interface com outras disciplinas e objetivos. 

  MARCOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 
DETALHAMENTO DOS 

CONTEÚDOS 
1º BIMESTRE 

Compreendam as noções de potencialização e 
os diferentes significados dos números 
inteiros e de suas operações e como utiliza-
los para resolver situações problemas. 

Potência e raízes. 
 
 
Conjunto dos números 
inteiros 

Potencia de um numero racional 
propriedade da potencia e simplificação 
de uma Expressão-Número quadrados 
perfeitos. 
Conjunto dos números inteiros reta 
numérica inteira, adição subtração, 
multiplicação e divisão de números 
inteiros. 
Potenciação e raiz quadrada de números 
inteiros. 

2º BIMESTRE 

Compreendam os diferentes significados dos 
números racionais e de suas operações. 

Conjunto dos números 
racionais. 

Reta numérica racional. 
Adição algébrica de números racionais. 
Multiplicação e divisão de números 
racionais. 
Potenciação e raiz quadrada de números. 
Expressão numérica. 

3º BIMESTRE 
Interpretam e resolvam equações do 1º grau 
com uma e duas variáveis. 

Estudando equações. Equação do 1º grau com uma incógnita. 
Usando equações na resolução de 
problemas. 
Sistema de duas equações do 1º grau com 
duas incógnita. 

4º BIMESTRE 
Resolvam situações-problema sobre 
porcentagem e juros envolvendo grandezas 
direta ou inversamente proporcionais. 
Compreendam e identifiquem os diferentes 
tipos de ângulos. 

Razão e proporção. 
 
 
 
Estudando ângulos. 
 
 

Razão e proporção, propriedades 
fundamentais. 
Regra de três simples e composta. 
Porcentagem e juros simples. 
Ângulo e seus elementos, medida de 
ângulos e suas operações. 
Bissetriz de um ângulo. 
Ângulo reto, agudo e obtuso. 
Ângulo complementares. Ângulos opostos 
pelos vértices. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 
Área de Conhecimento: CIENCIAS DA NATUREZA E MATEMATICA. 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Nível de ensino: ENSINO FUNDAMENTAL             Série: 8ª  
 Professores(as): JAQUELINE, ROSANA, RITA, WILSON. 
 
Visão Geral da Disciplina: Contextualização, interface com outras disciplinas e objetivos. 

  MARCOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 
DETALHAMENTO DOS 

CONTEÚDOS 
1º BIMESTRE 

Utilizem representações algébricas para 
expressar generalizações observadas em 
seqüências numéricas, tabelas, gráficos e em 
textos geométricos. 

Números reais. 
 
 
 
Cálculo algébrico. 

Raiz quadrada exata e aproximada, os 
números racionais e irracionais, 
operações com os reais (adição, 
subtração, multiplicação e divisão). 
Expressões algébricas ou literais, valor 
numérico de uma expressão algébrica. 

2º BIMESTRE 

Estabeleçam relações, interpretem, analisem, 
estimem as possíveis soluções e decidam que 
procedimentos utilizar, para resolver 
situações-problemas, em contextos 
numéricos, geométricos e métricos. 

Estudo dos polinômios. Adição, subtração,multiplicação e 
divisão de polinômios. 
Produtos notáveis e a fatoração e 
cálculo do MMC de polinômios. 

3º BIMESTRE 
Identifiquem propriedades de semelhança e 
congruência entre as figuras planas. 

Equação do 1º grau com 
uma incógnita. 
Geometria 

Resolução da equação do 1º grau 
fracionária. 
Reta, semi-reta, segmentos de reta, 
ângulos adjacentes, complementares e 
suplementares, bissetriz e opostos pelas 
vértices. 

4º BIMESTRE 
Calculem, interpretem e expressem resultados 
obtidos em medidas de comprimento, massa, 
temperatura, tempo capacidade, volume, 
ângulo, densidade e velocidade, utilizando 
instrumentos de medição e terminologias 
adequadas.  

Polígonos. 
 
Estudando os triângulos. 
 
Estudando os 
quadriláteros. 

Perímetro e diagonais de polígonos 
convexo, ângulos. 
Classificação dos triângulos, altura, 
mediana e bissetriz do triângulo. 
Quadrilátero e seus elementos, os 
paralelogramos e trapézios. A soma dos 
ângulos dos quiláteros. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 
Área de Conhecimento: CIENCIAS DA NATUREZA E MATEMATICA. 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Nível de ensino: ENSINO FUNDAMENTAL             Série: 9ª  
 Professores(as): JAQUELINE, ROSANA, RITA, WILSON. 
 
Visão Geral da Disciplina: Contextualização, interface com outras disciplinas e objetivos. 
 

  MARCOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS 
DETALHAMENTO DOS 

CONTEÚDOS 
1º BIMESTRE 

Formulem, analisem, interpretem e resolvam 
situações-problema que envolvam os diversos 
significados e operações dos números 
naturais, inteiros, racionais e irracionais. 

Estudando as potências e 
suas propriedades. 

Potência de um número real com 
expoente natural e com expoente inteiro 
negativo. 
Raiz enésima de um número real. 
Propriedade dos radicais. 
Simplificação radicais. 
Adição, multiplicação e divisão de 
radicais. 
Potenciação de radicais. 
Racionalização de uma expressão com 
radicais. 

2º BIMESTRE 

Interpretem escritas algébricas e resolvam 
equações, inequações e sistemas de equações 
de 1º e equações de 2º graus.  

Equação do 2º grau. Equação do 2º grau com uma incógnita. 
Resolvendo equação completas e 
incompletas do 2º grau. 
Resolvendo equações biquadradas, 
irracionais e sistema de equação de 2º 
grau. 

3º BIMESTRE 
Interpretem tabela e gráficos, coletem e 
representem  informações, apresentando 
resultado de modo global para destacar 
aspectos relevantes, sintetizando informações 
e elaborando inferência. 

Função polinomial 
 
 
Função polinomial do 2º 
grau. 
 

Sistema de coordenadas cartesianas. 
Função polinomial de 1º grau. 
Gráfico da função polinomial de 1º 
grau. 
Função polinomial de 2º grau. 
Gráfico da função polinomial de 2º 
grau. 
Estudando a concavidade da parábola. 
 
 

4º BIMESTRE 
Identifiquem propriedades de semelhança e 
congruência entre as figuras planas. 

Segmentos proporcionais. 
Estudando as relações 
métricas no triângulo 
retângulo. 
Estudando as relações 
trigonométricas nos 
triângulos. 

Teorema de Tales e sua aplicação. 
Teorema de Pitágoras e as relações 
métricas no triangulo retângulo. 
 
Estudando as relações trigonométricas 
em um triangulo qualquer. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 




