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Resumo. O presente artigo trata do relato de experiência que apresenta uma atividade 

realizada com alunos do 8º ano de uma escola situada no município de Parobé, RS. 

Apresentou como objetivo realizar as operações com polinômios, relacionando-os com as 

formas geométricas planas existentes no tangram. Realizou-se por meio do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), que propõe dentre seus objetivos a 

qualificação docente por meio de ações pedagógicas em instituições públicas de ensino. A 

atividade consistiu em encaixar as peças do tangram formando figuras, tais como, casa, peixe, 

coelho, cisne e gato. Os alunos montaram as figuras com as peças que possuíam em suas 

bases multiplicações de monômios por polinômios e nas outras peças subsequentes os 

resultados das operações. Destaca-se a importância de trabalhar com atividades desse tipo, 

pois despertam nos alunos interesse de estudar Matemática e realizar as operações 

algébricas. A atividade retomou os conceitos de figuras geométricas integrantes do tangram 

e revisou os conceitos de polinômios. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Matemática deve fazer uso de diferentes recursos e com novas abordagens 

para que os alunos possam identificar os elementos existentes em seu objeto de estudo. É 

preciso um planejamento adequado para as aulas, utilizando diferentes recursos disponíveis 
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para que os alunos desenvolvam novas habilidades e competências no estudo de Matemática 

desenvolvendo o raciocínio lógico. 

Para Dante (2002), é necessário desenvolver no aluno a habilidade de elaborar um 

raciocínio lógico e fazer uso inteligente e eficaz dos recursos existentes, para que ele possa 

propor boas soluções às demandas que aparecem para resolução, na escola ou ainda no seu 

cotidiano. 

O artigo tem como objetivo apresentar uma atividade realizada com alunos do 8º ano do 

ensino fundamental de uma escola pública do município de Parobé, RS. Envolveu a 

identificação das operações com polinômios, relacionando as formas geométricas planas 

existentes no tangram com a formação de figuras planas e a associação da multiplicação com 

a sua respectiva resposta, montando um quebra-cabeça. 
Essa atividade foi proposta visando a aprendizagem significativa para os estudantes, pois 

eles manipularam os materiais montando as figuras e associando a outras aprendizagens que 

eles possuíam. 
Para que a aprendizagem seja significativa ela deve entrar em acordo com as informações 

que os alunos já possuem. Segundo Moreira (1982), baseado na teoria de Ausubel, a 

aprendizagem significativa é um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com 

algo que o indivíduo já conhece, formando um conhecimento relevante. 

A ação foi desenvolvida por um grupo de alunos bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) das Faculdades Integradas de Taquara/RS. 

Ocorreu no primeiro semestre de 2014 após um breve estudo da turma na qual foi identificada 

algumas dificuldades que persistiam no estudo de polinômios. 

A metodologia adotada para a análise da atividade foi qualitativa, na qual os alunos 

avaliaram a intervenção por meio de registros escritos que na sequência foram interpretados 

pelos acadêmicos bolsistas. Outra forma de avaliação foi a observação e os registros 

fotográficos ocorridos na realização da mesma. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Aprendizagem significativa 

 

A aprendizagem significativa ocorre quando o discente consegue relacionar os conteúdos 

que está aprendendo com algo já estudado anteriormente. O que já foi estudado pelo aluno 

pode auxiliar novas aprendizagens emergidas das experiências escolares. Para Moreira (1982), 

conceitos adquiridos são utilizados na solução de diferentes tipos de problemas, dos mais 

simples aos mais complexos. 

Para Smole (2001), para ocorrer uma aprendizagem significativa, é preciso que o 

professor desenvolva atividades que encantem os alunos a ponto de que eles fiquem dispostos 

a descobrir novos conhecimentos. Com a curiosidade despertada eles associam os conteúdos 

novos com o que eles já aprenderam em outros momentos. Dessa forma, participando das 

atividades, os educandos ampliam os conhecimentos. 

Diante disso Smole (2001) argumenta que falar em aprendizagem significativa é assumir 

o fato de que aprender possui um caráter dinâmico, o que requer ações de ensino direcionadas 

para que os alunos aprofundem e ampliem os significados que elaboram mediante suas 

participações nas atividades de ensino e aprendizagem. Nessa concepção, o ensino é um 

conjunto de atividades sistemáticas, cuidadosamente planejadas, nas quais o professor e o 

aluno compartilham parcelas cada vez maiores de significados com relação aos conteúdos do 
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currículo escolar, ou seja, o professor guia suas ações para que o aluno participe em tarefas e 

atividades que o façam aproximar-se cada vez mais daquilo que a escola tem para lhe ensinar. 

Para uma aprendizagem significativa deve existir uma relação entre o objeto estudado e o 

contexto, seja por meio de atividades lúdicas como os jogos, que é o caso do tangram e a 

realidade escolar vivenciada pelos alunos. 

 

2.2 Os jogos como ferramenta de aprendizagem 

 

Os jogos facilitam a aprendizagem de determinados conteúdos quando usados de maneira 

correta. Segundo Dohme (2003), os jogos são importantes instrumentos de desenvolvimento 

de crianças e jovens. Longe de servirem apenas como fonte de diversão, o que já seria 

importante, eles propiciam situações que podem ser exploradas de diversas maneiras 

educativas. 

Além de motivar e divertir os alunos, os jogos podem ser usados como práticas 

educativas se associados de forma correta com conteúdos a serem ministrados. Cabe ao 

docente escolher ou adaptar os jogos para serem usados da melhor maneira possível. 

De acordo com Dohme (2003), os jogos podem provocar o desenvolvimento intelectual 

de forma direta usando-se de jogos cujo objetivo requeira inteligência e raciocínio. Os jogos 

devem ser usados como técnicas de aprendizagem em sala de aula, pois desenvolvem diversas 

habilidades e competências nos educandos. 

O tangram tradicional é constituído de sete peças ( cinco triângulos, um quadrado e um 

paralelogramo) que podem formar diferentes figuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tangram tradicional. 

 

De acordo com Souza (2008) acredita-se que tem origem chinesa. Uma das versões 

sinaliza que um sábio chinês deixou cair uma placa de cerâmica que se partiu em sete pedaços 

geometricamente perfeitos. Nas diversas tentativas de montagem, o sábio percebeu que se 

formavam diferentes figuras. 

Pedagogicamente ao usar o tangram como recurso para o ensino de Matemática cria-se a 

possibilidade de relacionar com diferentes conteúdos. Para Souza (2008), as atividades 

iniciais, para o reconhecimento das peças e das relações entre elas, devem ser feitas com os 

alunos de qualquer série, pois, como vimos, as relações entre as peças formam a base  para o 
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uso do material no estudo de conceitos envolvendo área ou frações, bem como para a 

construção do quebra-cabeça. 

O tangram contribui para a aprendizagem da Matemática, pois complementa os 

conhecimentos que o aluno já possui, exigindo o reconhecimento de suas peças (Geometria) e 

pode ser auxiliar o professor na sua prática. 

 

3 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

A atividade foi desenvolvida para um grupo de alunos que frequentam o 8º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública estadual do município de Parobé/RS. A atividade consiste 

em realizar as operações com polinômios, relacionando as formas geométricas planas 

existentes no tangram com a formação de figuras e a associação da multiplicação com a sua 

respectiva resposta, montando um quebra-cabeça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Quebra-cabeça da figura “cisne”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Quebra-cabeça “casa” montado. 

 

A avaliação da atividade foi realizada através das observações dos pibidianos e da análise 

dos registros escritos dos alunos. 

Segue uma breve descrição da atividade: 

 Apresentação do tangram, explicando a formação de suas peças e a sua história. 
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 Formação de grupos com os alunos. 

 Entrega para cada grupo de um tangram confeccionado pelos pibidianos com o 

material em EVA. Em cada peça do tangram estão escritas expressões envolvendo 

multiplicações de monômios por polinômios ou os resultados. 

 Resolução pelos alunos das expressões polinomiais e manipulação das peças para 

formar as figuras (multiplicações com suas respostas). 

Após a montagem do quebra-cabeça de cada grupo, os alunos realizaram um rodízio do 

material, para que todos montassem todas as figuras. 

No término da atividade foi aberto um espaço para que os alunos expressassem o que 

gostaram e aprenderam. Eles avaliaram em uma folha a aula que foi proposta, sem se 

identificar e em seguida entregaram o mesmo para os acadêmicos bolsistas. 

 

4 VALIDADE DA ATIVIDADE 

 

Através da atividade realizada com a turma de 8º ano do Ensino Fundamental foi possível 

visualizar o interesse e motivação dos alunos em desenvolver a atividade que incluía 

operações com polinômios e o manuseio do material concreto. A motivação do aluno é 

elemento essencial para que eles desenvolvam diferentes conceitos. 

Para  Piletti (2006), a motivação é um fator fundamental da aprendizagem. Sem 

motivação, não há aprendizagem. Pode ocorrer aprendizagem sem professor, sem livro, sem 

escola e sem uma porção de outros recursos. Mas mesmo que existam todos esses recursos 

favoráveis, se não houver motivação não haverá aprendizagem. 

Logo, acredita-se que existe a necessidade de elaborar e promover atividades com 

diferentes metodologias e recursos com o propósito de motivar o aluno para que ele 

compreenda os conteúdos trabalhados em Matemática. 

Foi possível identificar que os alunos não conheciam o tangram e na medida que 

realizavam as operações algébricas mostravam interesse em descobrir qual figura resultava 

dos cálculos. 

Quando foi abordada a multiplicação dos polinômios muitos alunos realizaram a 

atividade com êxito, pois já haviam estudado as operações algébricas. Percebeu-se que alguns 

alunos apresentaram dificuldades nos cálculos no momento em que realizavam as 

multiplicações, esqueciam de somar os expoentes multiplicando somente os coeficientes. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo da Matemática necessita de atividades motivadoras, que permitam ao aluno 

buscar informações e associar com conhecimentos já existentes. A atividade relatada nesse 

artigo mostra uma forma de trabalhar o conteúdo de polinômios, utilizando material concreto, 

valorizando o raciocínio lógico-matemático e promovendo o trabalho em grupo. Os alunos se 

motivaram a desenvolver a atividade montando um quebra-cabeça, considerado um jogo 

divertido. 
O educador pode planejar aulas com o auxílio dos jogos, pois eles divertem e ao mesmo 

tempo trabalham conceitos e aprimoram habilidades e competências nos alunos. 

A atividade realizada alcançou os objetivos esperados, pois os alunos realizaram as 

operações com polinômios, mesmo apresentando algumas dificuldades nos cálculos e na 

identificação da figura formada pelas peças do tangram. Verificou-se que mesmo sendo uma 

atividade dinâmica, os alunos concentraram-se durante a aula, aprimoraram o trabalho em 

equipe e desenvolveram habilidades diferenciadas. 
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Com atividades como essa, os alunos vão conferindo as informações, associando com 

conhecimentos já estabelecidos e constroem novos conceitos que ficarão compreendidos e a 

aprendizagem se torna significativa. Por fim, cabe destacar a experiência adquirida dos 

acadêmicos bolsistas tanto no planejamento como também na realização da atividade. 
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