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Apresentação 
 

 
 

 
Olá!!! 
 
Este manual busca ajudar você, professor(a) da disciplina de Matemática, a enriquecer mais suas aulas com atividades que 

poderão facilitar o aprendizado dos alunos. Sua elaboração se deu a partir de um trabalho de Mestrado da pesquisadora com suas 
orientadoras denominado “Um olhar matemático sobre o meio ambiente”, mesmo nome dado ao produto que agora está em suas mãos. 
Sua publicação se deu em 2019, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-Minas (ANDRADE, 2019). 

Aqui você encontrará cinco opções de sequências didáticas (SD) que têm, como objetivo, atrair a atenção da classe e, por 
consequência, o envolvimento do aluno com o conteúdo ministrado em sala. Assim, a aula com atividades extras em casa ou em sala de 
aula enriquece mais a relação aluno-professor e aluno-aluno. 

Ole Skovsmose (2001) aponta três tipos de conhecimentos matemáticos a serem desenvolvidos na formação dos indivíduos: o 
primeiro diz respeito ao conhecer matemático, ou seja, o conhecimento que trata da aprendizagem das habilidades e ferramentas 
matemáticas que são ensinadas aos alunos, isto é, um conhecer ligado de forma mais intrínseca com a matemática. O segundo diz 
respeito ao conhecer tecnológico, em que a matemática, é tida como pano de fundo para compreensão das tecnológicas e ferramenta 
para construção dessas, através de modelos matemáticos. O terceiro tipo de conhecimento, chamado de conhecimento reflexivo, se 
relaciona exatamente com as relações que a matemática enquanto ciência e ferramenta de desenvolvimento tecnológico mantêm com a 
sociedade.  

As SD aqui presentes encontram-se assim distribuídas: 
1- Função e consumo de energia 
2- A Matemática presente na construção de uma horta vertical 
3- A estatística e o lixo 
4- A Natureza sob os olhares da Geometria e da Matemática 
5- Jogo Autódromo na Corrida para Aprender Funções e a Economizar Água 

 

Ao final, são apresentadas as principais referências utilizadas como teoria para embasamento deste Manual, na busca por ajuda-
lo(a) na ampliação de seus conhecimentos. 
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A caixa “Conteúdo” indica os conteúdos que são trabalhados no 

decorrer de toda a SD. 

A caixa “Objetivos” indica os objetivos propostos ao se planejar, 

elaborar e aplicar a SD para os alunos. Também diz respeito aos 

resultados que se esperam ser alcançados no decorrer de toda a 

sequência. 

A caixa “Distribuição do tempo” indica o tempo demandado para 

cada SD. Ele está subdividido em etapas para que você consiga se 

planejar o mais adequadamente possível. Vale atentar para o fato 

de que em TODAS as SD os pré e pós-testes estão presentes. No 

quadro “Avaliações” falaremos especificamente sobre eles. 

A caixa “Dinâmica” apresenta, suscintamente, o trabalho 

dinâmico, lúdico, a ser feito naquela SD. Para ajuda-lo(a), no 

decorrer de cada SD haverá mais detalhes, inclusive com fotos 

sobre cada uma delas, além de referências específicas sobre 

algumas dinâmicas apresentadas, a fim de dirimir dúvidas que, por 

ventura, existam. 

As avaliações a que nos referimos dizem respeito às aplicações de 

pré e pós-testes. Tratam-se, na verdade, de mesmas perguntas, 

porém, sendo realizadas nos momentos inicial e final da SD. Elas 

têm a função de indicar a você se o caminho percorrido foi 

satisfatório e se houve ganhos na aprendizagem do aluno. Isso lhe 

permitirá avaliar se os objetivos inicialmente propostos foram 

alcançados. 

A fim de que entenda melhor a construção desse manual, cada SD, inicialmente, traz orientações metodológicas buscando facilitar 
sua execução. Eis um exemplo: 
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Ainda com relação à caixa “Distribuição de tempo”, devemos ressaltar que, após as orientações metodológicas, você encontra o 
detalhamento das atividades a serem realizadas. Assim, além do tempo gasto em média com cada uma delas, ainda poderá verificar o(s) 
tema(s) abordados e o material que precisará para sua execução, podendo se planejar o mais adequadamente possível. Eis um modelo do 
quadro: 

 
Detalhamento da distribuição de tempo da sequência didática  “A Matemática presente na construção de uma horta vertical” 

 
 

 
Além disso, você ainda terá, após esse detalhamento, as perguntas elaboradas para o pré e o pós-teste em cada SD. Porém, 

enfatizamos que essas poderão ser ampliadas ou reduzidas, de acordo com os objetivos e temas que você propõe, visto que, como dito 
anteriormente, essas SD não se encontram fechadas, apenas servindo como caminho e até mesmo servindo como base para novas que 
você mesmo poderá elaborar. Vale ressaltar, conforme já exposto, que a sugestão é que o pré e pós-testes sejam realizados com as 
mesmas perguntas, a fim de que consiga verificar a apropriação das discussões e atividades realizadas.  

Outra sugestão que julgamos interessante é, ainda, uma avaliação escrita dos alunos ao final de todas as atividades da SD para que 
possa perceber dificuldades encontradas pelos alunos, problemas ocorridos, possíveis aprimoramentos mais direcionados à turma 
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elogios etc, buscando que o próprio aluno se reconheça como participante ativo dessa que é uma construção mútua. Isso estreita os laços 
professor-aluno, aluno-aluno e vice-versa, trazendo benefícios para todas as partes. Eis um exemplo como aparece na SD: 

 
 
 

 
 
 
Esperamos que você, professor, professora, aproveite ao máximo esse manual. Vale ressaltar que ele não se encontra fechado, 

apenas indica alguns caminhos para orientá-lo(a) na busca por um ensino de Matemática mais dinâmico e voltado para questões 
ambientais, com vistas à CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). 

 
 
 

Bom trabalho! 
As autoras. 
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Sequência Didática:  
Função e Consumo de Energia 
 
 

 
A prática determina que o estudo de Funções pode ser iniciado com uma exploração qualitativa das relações entre duas grandezas em 
diferentes situações:  

 
[...] idade e altura; área do círculo e raio; tempo e distância percorrida; tempo e crescimento populacional; tempo e 
amplitude de movimento de um pêndulo, entre outras. Também é interessante provocar os alunos para que apresentem 
outras tantas relações funcionais e que, de início, esbocem qualitativamente os gráficos que representam essas relações, 
registrando os tipos de crescimento e decrescimento (mais ou menos rápido) (BRASIL, 2006, p.72). 

 
Sumário da Sequência Didática: “Função e consumo de energia” 

Conteúdo 
Função do 1º grau e suas aplicações  
Consumo de energia 
Cálculo do custo 

Objetivo Aprender função que promove a sustentabilidade e contribui para a redução do consumo de energia. 

Distribuição do 
tempo 

Pré-teste 10 minutos 
Aula expositiva 20 minutos 
Pesquisando e registrando 1 semana 
Trabalhando com tabelas e gráficos 50 minutos 
Complementando a pesquisa 1 semana 
Comparando os resultados   1 semana 
Pós-teste 10 minutos 

Dinâmica Analisando e discutindo o consumo de energia 
Avaliação Pré-teste, pós-teste 
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Detalhamento da distribuição de tempo da sequência didática – Função e Consumo de Energia 
Aula Tema Duração Material utilizado 

Pesquisando e 
registrando 

Consumo de energia 1 semana Padrão de energia 

Informática Construção de gráficos 50 minutos 
GeoGebra, Winplot, apps Malmath ou 
Excel 

Tratamento da 
informação 

Função do 1º grau e suas aplicações  
Consumo de energia 
Cálculo do custo 

50 minutos 
Tabelas 
Gráficos 

Trabalhando 
em grupo 

Compreendendo a conta de luz 50 minutos Conta de água 

Explorar 
vídeos 

Consumo de energia consciente 1 semana 
Vídeos que tratam do consumo de 
energia 

Roda de 
conversa 

Consumo de energia 50 minutos Anotações feitas pelos alunos 

Fonte: Elaborados pelas pesquisadoras (2018). 
 

 
 

Pré e Pós-testes 
Quais são as contribuições da Matemática para a conscientização do consumo de energia?  

É possível que as fontes de eletricidade sejam limitadas? Exemplifique. 

Você sabe como as companhias elétricas calculam a sua conta de energia? 

Quais as fontes de eletricidade que você conhece? 

O que podemos fazer para diminuir o consumo de eletricidade em casa e na escola? 
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Pesquisando e registrando I 
Explicar como é feito o consumo de eletricidade em uma residência, 
Solicitar que os alunos registrem o consumo de energia em suas casas, todos os dias, durante uma semana. 
Solicitar que os alunos comparem os resultados e que discutam as diferenças e, se necessário, pesquisem as causas do observado. 
Solicitar que tabelem os resultados denominando a Tabela: “Antes da aula”. 
 

Energia e suas fontes; Função do 1º grau e suas aplicações; Consumo de energia; Cálculo do custo. Aula expositiva: 
 
Complementando a pesquisa:  
Solicitar que os alunos em grupos escolham e assistam a vídeos sobre o consumo consciente de energia e que registrem fatos 
interessantes desses vídeos sobre o consumo de energia.  
Exemplos de vídeos: 
Consumo de energia consciente, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=fMgb2koMFnI  
Consumo consciente de energia, disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=8xyPrJEOa1s   
Como economizar energia, disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=yebUsJv95oc   
Em seguida aos vídeos, incentivar discussões acerca dos saberes sobre o consumo de energia, oportunizando reflexões e mudanças de 
atitudes sugeridas pelos próprios alunos. 
 
Pesquisando e registrando II 
Solicitar que os alunos registrem o consumo de energia em suas casas, todos os dias, durante uma semana. 
Solicitar que os alunos comparem os resultados e que discutam as diferenças e, se necessário, pesquisem as causas do observado. 
Solicitar que tabelem os resultados denominando a Tabela: “Depois da aula”. 
 
Trabalhando com tabelas e gráficos 
Ministrar uma aula prática no laboratório de informática com o uso do software Excel para a construção de tabelas e gráficos. Exemplos 
de Tabela e gráfico estão apresentados na Figura 1. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fMgb2koMFnI
https://www.youtube.com/watch?v=8xyPrJEOa1s
https://www.youtube.com/watch?v=yebUsJv95oc
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Figura 1 – Exemplos de tabela e gráfico da sequência didática: FUNÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA 

 
 
Analisando e discutindo o consumo de energia 
Promover uma roda de conversa para consolidar o conhecimento (FIGURA 2). 
 

Figura 2 - Mesa de conversa para discussão da atividade 
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Sequência Didática:  
A Matemática presente na construção de uma horta vertical 
 

A utilização da modelagem matemática como uma metodologia alternativa para o ensino de função. 

[...] a interação do educando com a construção/reconstrução de um modelo matemático, enseja a mobilização de 
diversas competências e habilidades necessárias e essenciais ao desenvolvimento cognitivo e intelectual do educando.  
(BRASIL, 2006, p.85). 

 
Sumário da sequência didática: “A Matemática presente na construção de uma horta vertical”
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Detalhamento da distribuição de tempo da sequência didática – a Matemática presente na construção de uma horta vertical 

 
Fonte: Elaborados pelas pesquisadoras (2018) 

 
Pré e Pós-teste 
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Construção de uma horta vertical 
Solicitar que os alunos em grupos escolham uma espécie de hortaliças para criação da horta, seguindo as orientações abaixo: 
 
Materiais 

 Garrafa PET vazia e limpa 
 Tesoura 
 Corda de varal; 
 Terra; 
 Mudas de plantas; 

 
Modo de Fazer 

 Corte a garrafa PET como na foto abaixo. 

 
 Para fixar as garrafas, devemos fazer dois furos no fundo da garrafa e dois na parte superior da garrafa. Veja como fica na foto 
acima.  
 Além dos furinhos para passar a corda, é necessário um pequeno furo no fundo da garrafa para a água usada para regar a muda 
escoar. 
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 Depois disso, passe a corda por um furo e puxe pelo outro. Para que a garrafa não escorregue, dê um nó. 
 Depois basta esticar e fixar a corda na parede. 

 
 
Trabalhando com tabelas e gráficos 
Solicitar que os alunos façam a medição do tamanho da planta ou legume e anote os valores. 
Ministrar uma aula prática no laboratório de informática com o uso do software Excel para construção de tabelas e gráficos.  
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Figura 3 – Exemplos de tabela e gráfico da sequência didática: A MATEMÁTICA PRESENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA HORTA VERTICAL 

 
 
 
Analisando e discutindo o desenvolvimento da hortaliça ou legume escolhido 
Solicitar que os alunos expliquem quais as características das funções encontradas. 
 
Trabalhando com a geometria 
Solicitar que os alunos calculem a área e o volume aproximado de cada garrafa pet e a área total e o volume de todas as garrafas 
utilizadas no plantio da horta vertical. 
 
Trabalhando com os custos e os benefícios das hortaliças e legumes 
Solicitar que os alunos estimem os gastos para a construção de uma horta vertical, especificando quantidades e valores. 
Solicitar que os alunos pesquisem as hortaliças/ legumes. (Você pode tomar como exemplo a alface que foi citada abaixo).     
 

Considere que é consumido 1 pé de hortaliça/semana ou 1Kg de legume/semana. Observação: 
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Solicitar que os alunos façam uma estimativa de acordo com o consumo de sua família de hortaliças/ legumes; o que seria economizado 
se tivesse uma horta em sua residência. A ideia central é que os alunos reconheçam que os gastos com estes alimentos representam uma 
parte significativa do orçamento familiar e que, com a construção, esse gasto seria menor, entre outros benefícios. 
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Sequência Didática: 
A estatística e o lixo 
 
 

 
A Estatística é responsável pelo planejamento do estudo, coleta das informações, organização e análise dos dados e interpretação dos 
resultados para se tirar conclusões sobre a população de interesse. 
 

[...] o tratamento da informação faz-se de extrema importância na situação do sujeito como cidadão capaz de participar 
social, política e economicamente na sociedade, e para que “os alunos desenvolvam habilidades relacionadas à 
representação, compreensão, comunicação, investigação e, também, à contextualização sociocultural”. (BRASIL, 2006, p. 
69).  

Sumário da sequência didática: “A estatística e o lixo” 
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Detalhamento da distribuição de tempo da sequência didática – A estatística e o lixo 

 
Fonte: Elaborados pelas pesquisadoras (2018). 

 
 

Pré e Pós-teste 
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Coleta seletiva na sala de aula 
Solicitar que os alunos façam um levantamento do lixo produzido por cada sala de aula durante uma semana. Para tanto, será necessária 
a utilização de saquinhos, latas ou outro material para que os alunos possam fazer a separação do recolhimento desse lixo, facilitando a 
execução da atividade. Pesar, anotar e preencher a tabela. 
Solicitar que os alunos construam gráficos e tabelas. O gráfico poderá ser elaborado no Excel por meio do qual os alunos vão poder 
aprender a escolher tipos de gráficos, mudar cores e dimensões. 
 

Figura 5 – Exemplos de tabela e gráficos da sequência didática: A ESTATÍSTICA E O LIXO 
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Tratamento da Informação 
Solicitar que os alunos respondam quais turmas produzem mais lixo, qual é o destino dado a esse lixo, se ele é tratado em algum local, se 
há alguma maneira de minimizar essa produção e se é possível estimar quanto lixo é produzido nas outras escolas do bairro com as 
informações que conseguimos nesta? 
Solicitar que os alunos comparem o gráfico do lixo na sala de aula com o gráfico do lixo do Brasil e aponte as diferenças.  Isso poderá ser 
realizado tendo como base o gráfico apresentado a seguir: 
 

 
Composição do lixo urbano no Brasil 

 
Fonte: GEOCONCEIÇÃO (2011).  

Disponível em: http://geoconceicao.blogspot.com/2011/03/problema-e-solucoes-com-o-destino-do.html.  

 
 

http://geoconceicao.blogspot.com/2011/03/problema-e-solucoes-com-o-destino-do.html
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsrP-z5tvgAhVPK7kGHWBlBU0QjRx6BAgBEAU&url=http://geoconceicao.blogspot.com/2011/03/problema-e-solucoes-com-o-destino-do.html&psig=AOvVaw39W7ZDk1o_WQ4PsFJznaIJ&ust=1551352996295847
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Solicitar aos alunos que respondam qual é o tipo do gráfico representado acima, qual é seu título, qual é o tipo de lixo mais produzido nas 
grandes cidades brasileiras, qual o perfil do lixo menos produzido nas cidades brasileiras, qual a porcentagem que indica o lixo que não 
pode ser reaproveitado? 
 
Solicitar que os alunos, analisando a seguinte tabela, considerando o lixo da sala de aula que é reciclado, faça o cálculo do preço total que 
ganhariam vendendo-o. 
 

 
Fonte: RECICLAGEM GERAÇÃO DE RENDA.  

Disponível em: http://reciclagemegeracaoderenda.blogspot.com.br/2011/05/preco-por-kilo-de-cadamaterial.html 

 
 
Solicitar que os alunos respondam se uma pessoa recicla 3 kg de jornal, 5 kg de latinha e 2 kg de vidro, quanto receberá e se uma pessoa 
recicla 1 kg de cada item da tabela quanto receberá.  
Solicitar que os alunos pesquisem: 1kg de latinha corresponde a quantas latinhas? 
Questioná-los sobre a seguinte afirmativa: catar material reciclável é uma profissão além da sobrevivência do trabalhador. O que acha 
dessa profissão para o meio ambiente? 
Solicitar que os alunos construam um pictograma com o material reciclável-Latinhas, relacionando o preço de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. 
Solicitar que os alunos selecionem de revistas, jornais ou mesmo na internet gráficos diversos. Depois de selecionados, vão recortar, 
colar e identificar os seguintes itens de cada gráfico: Título, fonte e breve comentário explicativo.  

http://reciclagemegeracaoderenda.blogspot.com.br/2011/05/preco-por-kilo-de-cadamaterial.html
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São tipos de gráficos: 
a) Gráfico de Barras ou Colunas 
b) Gráfico de Linhas 
c) Pictograma 
d) Gráfico de Setores 
 
Solicitar que os alunos pesquisem o ranking das 5 cidades mais poluídas do planeta. Considerando que a cidade de Linfen, na China, é 
atualmente a cidade mais poluída do mundo devido à concentração de fábricas de carvão ali instaladas. Além do pó e da fumaça, o ar está 
cheio de carvão queimado, mas não é o único problema. A pobreza e a insuficiência de fatores ambientais geram algumas doenças, como 
asma ou câncer de pulmão, que afetam e ameaçam a saúde de cerca de 3 milhões de habitantes. 
Texto adaptado de: ARCHDAILY, 2013. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-133540/ranking-as-10-cidades-
maispoluidas-do-planeta-em-2013> 
 
Visita técnica 
O professor deverá escolher um lixão juntamente com os alunos.  
Solicitar que os alunos em grupo coletem imagens, registrem observações e respondam às perguntas: 
a) Qual é o tipo de lixo mais encontrado no lixão? 
b) Qual é o destino dado a esse lixo? 
c) Ele é tratado em algum local? 
d) Há alguma maneira de minimizar essa produção? 
e) É possível estimar quanto lixo é depositado no lixão? 
f) Qual a porcentagem do lixo que pode ser reaproveitado? 
Solicitar que os alunos pesquisem em livros, jornais, revistas e internet sobre os perigos, doenças do lixo acumulado e elaborem 
problemas matemáticos com os resultados obtidos. 
 
 
 
  

http://www.archdaily.com.br/br/01-133540/ranking-as-10-cidades-maispoluidas-do-planeta-em-2013
http://www.archdaily.com.br/br/01-133540/ranking-as-10-cidades-maispoluidas-do-planeta-em-2013
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Sequência Didática: 
A Natureza sob os olhares da Geometria e da Matemática 
 
 

A Geometria deve ser trabalhada de forma significativa, com exemplos e situações cotidianas, contemplando a natureza e valorizando as 
nossas riquezas naturais.  

 
[...] possibilitar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas práticos do quotidiano, como, por 
exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias percorridas, reconhecer propriedades de 
formas geométricas básicas, saber usar diferentes unidades de medida (BRASIL, 2006, p.75). 

 
Sumário da sequência didática: “A natureza sob os olhares da Geometria e da Matemática” 
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Detalhamento da distribuição de tempo da sequência didática – A natureza sob os olhares da Geometria e da Matemática 

 
Fonte: Elaborados pelas pesquisadoras (2018). 

 
Pré e Pós-teste 
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Explorando leituras 
Solicitar que os alunos façam um texto sobre a Geometria: história e natureza. Como embasamento teórico, seguem sugestões de 
leituras: 
A Geometria da natureza: Um estudo da funcionalidade das formas biológicas para aplicação no design, de Manoel Guedes Alcoforado, 
Roberto Alcarria do Nascimento e Aniceh Farah Neves. Disponível em 
http://wright.ava.ufsc.br/~grupohipermidia/graphica2013/trabalhos/A%20GEOMETRIA%20DA%20NATUREZA%20UM%20ESTUDO
%20DA%20FUNCIONALIDADE%20DAS%20FORMAS%20BIOLOGICAS%20PARA%20APLICACAO%20NO%20DESIGN.pdf 
Geometria: História e Ensino, de Ernani Martins dos Santos. Disponível em: http://www.webartigos.com/artigos/geometria-
historiaensino/21366/ 
 
Explorando vídeos 
Solicitar que os alunos em grupo escolham e assistam um vídeo sobre a natureza, como sugestão seguem os links: 
Colômbia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-V-Pjzpvnzk.   
Baobás, árvores gigantes de Madagascar. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ylq4SUAhecE.   
 
Solicitar que os alunos identifiquem os elementos da natureza relacionando com a geometria e seus elementos, apresentando as 
observações por meio de relatórios, fazendo estimativas de tamanho, peso, área e volume e a partir daí elaborar situações problemas. 
 
Explorando visita técnica  
O professor deverá escolher um local (parque, jardim, praça etc) juntamente com os alunos, onde a natureza está presente.  
Solicitar que os alunos, em grupo, coletem imagens da natureza, registrem observações e descubram a Geometria e a Matemática 
presentes na natureza e no meio ao seu redor. Nos seus registros é possível encontrar formas geométricas? 
Solicitar que os alunos, em grupo, identifiquem a figura geométrica nela visualizada, evidenciando a beleza da geometria trabalhada pela 
natureza (Vide capa deste Manual). 
Solicitar para que busquem os conceitos básicos de cada figura identificada, trabalhando com o cálculo de área e volume das figuras e  
façam um relatório, apresentando-o para a turma. 
  
 
 
  

http://wright.ava.ufsc.br/~grupohipermidia/graphica2013/trabalhos/A%20GEOMETRIA%20DA%20NATUREZA%20UM%20ESTUDO%20DA%20FUNCIONALIDADE%20DAS%20FORMAS%20BIOLOGICAS%20PARA%20APLICACAO%20NO%20DESIGN.pdf
http://wright.ava.ufsc.br/~grupohipermidia/graphica2013/trabalhos/A%20GEOMETRIA%20DA%20NATUREZA%20UM%20ESTUDO%20DA%20FUNCIONALIDADE%20DAS%20FORMAS%20BIOLOGICAS%20PARA%20APLICACAO%20NO%20DESIGN.pdf
http://www.webartigos.com/artigos/geometria-historiaensino/21366/
http://www.webartigos.com/artigos/geometria-historiaensino/21366/
https://www.youtube.com/watch?v=-V-Pjzpvnzk
https://www.youtube.com/watch?v=Ylq4SUAhecE
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Exemplo:  

Figura 4: Cacto mandacaru e sua flor 

  
 
Elementos: caule, espinho, raiz, flor e fruto. 
Formas geométricas encontradas no cacto mandacaru: Formas cilíndricas e esféricas estreladas 
Acredito que estas formas permitem armazenar água, com sucos que reduzem a superfície de exposição ao calor e ao sol. 
Os espinhos organizados em aureolas com espinho central maior que protegem a planta de ataques de predadores e captam umidade do 
ambiente.  
Flores radialmente simétricas 
O miolo com forma de uma circunferência. 
Pétalas com formas ovais. 
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Sequência Didática: 
Jogo Autódromo na corrida para aprender Funções e a 
economizar água 

 
Os jogos nas aulas de Matemática aliada à Resolução de Problemas devam se desenvolver por meio de estratégias que cativem o aluno, 
despertem o desejo de aprender e participar da sua aprendizagem. 

 
[...] no processo de desenvolvimento de estratégias de jogo o aluno envolve-se com o levantamento de hipóteses e 
conjecturas, aspecto fundamental no desenvolvimento do pensamento científico, inclusive matemático (D’AMBROSIO, 
1996, p. 5). 

 
Sumário da sequência didática: “Jogo Autódromo na corrida para aprender funções e a economizar água” 
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Detalhamento da atividade – Jogo Autódromo1 na corrida para aprender funções e economizar água 

Aula Tema Duração Material utilizado 

1-Jogo 

-Regra de Três 

1hora e 20 
minutos 

-Data show 

-Função do 1º grau e suas aplicações -Materiais do jogo 
-Função do 2º grau e suas aplicações  Bandeiras 
-Função exponencial e suas aplicações Pista 

-Consumo de água Carros 

-Economizar água Apito 
Fonte: Elaborados pela pesquisadora (2018). 

 
Pré e Pós-teste 

 
 

  

                                                         
1
 Mais informações sobre o jogo podem ser obtidas em: Pinheiro (2007). Vale ressaltar que outras perguntas podem ser formuladas pelo professor, este jogo servindo apenas 

como base, inclusive para outros conteúdos. 
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Aula Expositiva  
Conversa informal com os alunos sobre o jogo, regras, número de participantes por equipe, entrega das 3 bandeiras, escolha do carro, 
bem como sua importância para aprendizagem. 
 
Desenvolvimento:  
O professor vai apresentar cada problema no Datashow, sendo dado um tempo para que as equipes resolvam os problemas. Em seguida, 
o professor vai apitar e um jogador de cada equipe, na sua vez, levanta a bandeira correspondente à alternativa que julga correta 
simultaneamente. Se a equipe acertar a resposta, o carro se move na pista. A equipe ganhadora é aquela que atingir a chegada. 
 
 
1) Se uma pessoa escova os dentes em cinco minutos com a torneira não muito aberta, gasta 12 litros de água. No entanto, se molhar a 
escova e fechar a torneira enquanto escova os dentes e, ainda, enxaguar a boca com um copo de água, consegue economizar mais de 11,5 
litros de água.  Considerando que a pessoa escova os dentes três vezes ao dia. Essa pessoa poderá economizar quantos litros por mês?  
 
    a)45 litros                            
    b)1.035 litros 
    c)1.080 litros  
 
2) Uma família com 2 duas pessoas consome 12m3 de água a cada 30 dias. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa 
necessita de 3,3 m3 pessoa/mês de consumo de água. Em relação aos dados acima, essa família está: 
  
  a) economizando água.  
   b) desperdiçando água.    
   c) consumindo o necessário  
 
3) Há, em virtude da demanda crescente de economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, as bacias sanitárias 
ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme 
dados da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia 
sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica é: 
    a) 36 litros 
    b) 24 litros 
    c) 18 litros  
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O gráfico a seguir apresenta o consumo de água, em m³, de uma determinada residência. Lembre‐se de que 1 m³ é a capacidade de uma 
caixa cúbica de aresta 1 m e que 1 m³ = 1.000 litros.  

 
 

4)O mês de menor consumo de água é: 
 
a)Junho 
b)Julho 
c)Agosto  
 
5) Os meses de maiores consumos de água são: 
 a) Janeiro, fevereiro e agosto 
 b) Janeiro, fevereiro e dezembro 
 c) Fevereiro, agosto e dezembro  
 
6) Quais os meses em que houve aumento no consumo de água?  
a) De julho à setembro e de outubro à dezembro 
b) De janeiro à fevereiro e de julho à setembro 
c) De agosto à setembro e de outubro à dezembro  
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Verificou-se que é exponencial o crescimento do consumo de água em uma zona industrial de certa cidade. Foram computados os valores 
do consumo em relação ao número de anos transcorridos após o início do estudo, e dois desses valores são dados na tabela a seguir: 
 

Tempo após o início do estudo (anos) 3 7 

Consumo de água (m³) 192.000 468.750 
 

 
 
7) O consumo de água C como função dos anos x após o início do estudo é: 
a) C=  100.000*1,35^x 
b) C=82.439*1,1^x 
c) C=98.304*1,25^x  
 
8)O aumento percentual anual do consumo de água é: 
a) 10% 
b) 15% 
c) 25%  
 
9) A quantidade de água consumida no ano do início do estudo é: 
a) 98.304 m³  
b) 100.000 m³  
c) 87.879 m³  
 
10) 0 consumo de água para uma residência no decorrer dos meses é dado por C=t²-8t+210, onde o consumo C é dado em m³. Em que 
mês o consumo de água foi mínimo e qual é esse consumo mínimo? 
   a) t=8 (agosto) e C=776m³ 
   b) t=3 (março) e C=210m³ 
   c) t=4 (abril) e C=194 m³  
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