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ÁREA TEMÁTICA:  

 
(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
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(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO- Percebemos que a maioria dos alunos não demonstra interesse pelo estudo da 
matemática, talvez por não compreendê-la. Tendo em vista esta constatação, a presente oficina visa 
apresentar os Poliedros Regulares de Platão, e a partir destes, explorar com alunos das séries finais 
do Ensino Fundamental: volume, área e perímetro. Desenvolveremos a oficina propondo a 
construção dos Poliedros usando linha e canudos de refrigerantes, com os alunos organizados em 
duplas. A oficina tem por objetivos estimular no aluno a vontade de aprender matemática, 
participando da construção do próprio conhecimento, e propondo o ensino de geometria, de forma 
diferente e interessante. Os responsáveis em ministrar a oficina são acadêmicos do Curso de 
Licenciatura em Matemática, participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência/Matemática da UEPG integrado ao Projeto de Extensão Formação do professor e 
pesquisador em Educação Matemática: desafios e perspectivas, vinculado ao Programa Núcleo 
Integrado de Educação Matemática. Ao confeccionar os poliedros através da oficina, pretendemos 
que os alunos sejam capazes de perceber a dimensão tridimensional, bem como calcular área, 
perímetro e volume de diferentes figuras geométricas. Nossa expectativa é de que ao desenvolver 
conteúdos da matemática de modo diferente da convencional, faremos com que o aluno pense, 
compreenda o porquê de realizar tal atividade, e onde aplicar o que aprendeu, motivando-os a 
participar das aulas e construir novos conhecimentos 
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