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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  x  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO - Na oficina  de Pipas pode-se verificar que além de diversão, descontração e a sensação 
de liberdade que ela proporciona também é um meio muito interessante  para aprender e perceber 
grandes descobertas da humanidade. Nesta oficina é possível desenvolver vários conteúdos 
matemáticos atendendo aos objetivos: valorizar o trabalho em grupo, despertar o interesse pelos 
conteúdos matemáticos, desenvolver a capacidade de análise, relação, comparação, abstração, 
generalização e a compreensão de que o conhecimento matemático está sempre em construção. 
Inicia-se a oficina trabalhando sobre as recomendações a cerca da segurança ao brincar de pipa, o 
lugar correto, os cuidados que devem ser tomados para tal atividade. Na sequencia os alunos são 
convidados a olhar as pipas com olhos matemáticos identificando uma variedade de formas 
geométricas, medidas, relações, simetria, proporções, entre outros conteúdos voltados aos alunos do 
8º ano do Ensino Fundamental. A oficina é elaborada e executada pelos acadêmicos do Programa de 
Iniciação a Docência dentro do Projeto de Extensão Formação do professor e pesquisador em 
Educação Matemática: desafios e perspectivas, vinculado ao Programa Núcleo Integrado de 
Educação Matemática, cuja finalidade é possibilitar espaço de interlocução entre o Ensino Superior, o 
Ensino Básico e a Comunidade, bem como viabilizar a produção acadêmica no campo da extensão 
universitária na área de ensino da matemática.  
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