
11.° CONEX – Pôster / Produto/ Oficina – Resumo 1 

ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  x  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

CONHECENDO O  MUNDO DOS FRACTAIS 

 
LIMA, Alana

1
 

PANAGGIO, Jonathan
2
 

BONATO, Muriele Ferreira
3
 

SILVA, Eva Aparecida Carvalho
4
 

CAMARGO, Joseli Almeida
5
 

 

 
RESUMO - A oficina de Fractais trata de belas e ricas imagens, que em alguns casos possuem 
semelhança com a natureza, o que tende a chamar a atenção dos alunos motivando-os a trabalhar 
com vários conceitos matemáticos de forma descontraída. Tem por objetivos despertar o interesse 
dos alunos pelo trabalho em grupo, desenvolver a capacidade de análise, relação, comparação, 
abstração, generalização e compreensão de que o conhecimento está sempre em construção. 
Inicialmente na oficina apresenta-se um vídeo com definições sobre o que são fractais e como podem 
ser identificados na natureza, por exemplo, a couve-flor e os brócolis, entre outras estruturas cujas 
ramificações sejam variações de uma mesma forma básica. Em seguida trabalha-se sobre a origem 
dos fractais, como um novo ramo da ciência chamado muitas vezes de geometria fractal, esse novo 
tipo de geometria aplica-se na astronomia, na meteorologia, na economia e no cinema. A oficina é 
desenvolvida para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, e desenvolve os conteúdos de: fração, 
figuras geométricas, retas paralelas. A oficina é idealizada por 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 - NIEM, 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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