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RESUMO - Observamos em nosso dia-a-dia de professor uma grande dificuldade dos alunos do 
Ensino Médio em compreenderem conteúdos de Matemática Básica ensinados no Ensino 
Fundamental. Destacam-se os seguintes conteúdos: operações fundamentais, regras de sinais, 
resolução de equações, cálculos de escala, razão e proporção, e matemática financeira. A proposta 
desse projeto será desenvolvida no âmbito do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, o 
qual faz parte da política de Formação Continuada da SEED em parceria com a UEPG. Tal proposta 
pretende trabalhar os referidos conteúdos a partir de “metodologias que priorizem a criação de 
estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a 
criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia...” Junto com os alunos do Ensino 
Médio de uma escola pública, localizada no município de Ponta Grossa, exploraremos o espaço físico 
da escola do ponto de vista da matemática, desde o esboço da planta baixa até o conhecimento da 
legislação que normatiza o funcionamento escolar. Tanto o ano da turma como a escola será 
definidos até o início de 2014. Os cálculos a serem realizados são: 1) a área e o perímetro das salas 
de aula bem como de outras dependências da escola; 2) o volume das caixas de água; 3) a 
quantidade de alunos por metro quadrado de sala; 4) custos relacionados à construção do prédio 
escolar. No final do projeto, os alunos farão uma exposição à comunidade dos trabalhos 
desenvolvidos em forma de cartazes, slides e maquetes para apresentar a comunidade escolar. 
Finalmente, esperamos que os alunos possam resgatar os conceitos de matemática básica, 
preenchendo as lacunas deixadas na trajetória escolar da disciplina de matemática durante o Ensino 
Fundamental. Além disso, estimular a iniciativa dos alunos no aprendizado da matemática utilizando 
uma metodologia que permita a discussão de questões relacionadas ao espaço escolar do ponto de 
vista matemático e social. 
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