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RESUMO 
 

STATZNER, João Rodrigo Esteves. Videoaulas de área e perímetro: Uma análise 

crítica. 2019. 65 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em 

Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

O Ensino à Distância (EAD) é uma modalidade educacional que tem crescido bastante 

no mundo e no Brasil. O presente trabalho consiste em entender que tipos de ensino à 

distância o mundo e o Brasil tiveram ao longo de sua trajetória e compreender como a 

Educação Matemática cresceu nas últimas décadas. Será analisada também as 

videoaulas do Ensino Fundamental do projeto #PartiuCP2, que visa auxiliar o estudo 

dos alunos para a prova de ingresso à instituição, e as questões de Área e Perímetro do 

projeto. A partir desta análise, será formulada uma sequência didática de Área e 

Perímetro para amenizar as dúvidas conceituais que estudantes do 6º ano do Ensino 

Fundamental poderão ter. A análise do vídeo mostrou que a linguagem estava 

condizente ao público-alvo, a mensagem transmitida nos vídeos é de forma clara e 

direta, os vídeos não são longos e, somente em um, teve erro conceitual na fala, não por 

escrito. A Sequência Didática foi concluída baseada tanto nas questões das videoaulas 

quanto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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ABSTRACT 
 

STATZNER, João Rodrigo Esteves. Videoaulas de área e perímetro: Uma análise 

crítica. 2019. 65 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa de Especialização em 

Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2019. 

 

Distance Learning (EAD) is na educational modality that has grown a lot in the world 

and in Brazil. The presente work consists in understanding what types of distance 

learning the world and Brazil have had throughout their trajectory and to understand 

how Mathematics Education has grown in the last decades. It will also be analyzed 

videotacles of Elementary School of the Project #PartiuCP2, which aims to assist the 

study of students fot the entrance exam to the institution, and the questions of Area and 

Perimeter of the Project. From this analysis, a didatic sequence os Area and Perimeter 

will be formulated to soften th conceptual doubts that students of the 6th year of 

Elementary School may have. The analysis of the vídeo showed that the language was 

appropriate to the target audience, the message transmitted in the vídeos is clear and 

direct, and the vídeos are not long and only one had a conceptual error in speech, not in 

writing. The didactic sequence was concluded based on both videotape questions and 

the National Curricular Common Base (BNCC). 

 

 

 

 

 

 

Keywods: Distance learning. Video analysis, Project #PartiuCP2. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma tendência de ensino que tem crescido bastante nos últimos anos é o Ensino 

à Distância (EAD), justamente por ser uma modalidade educacional que permite ao 

estudante administrar o seu tempo de estudo de acordo com a sua disponibilidade. 

Com a modernização global, a EAD é uma forma de a educação ser moderna e 

conectada ao mundo, tornando o ensino e aprendizagem mais eficaz e atualizada, apesar 

de algumas vezes essa modalidade de ensino ser criticada e banalizada. 

Este trabalho consiste em analisar as videoaulas do projeto #partiuCP2 e 

apresentar uma proposta de sequência didática de Área e Perímetro para o 6º ano do 

Ensino Fundamental. 

Uma das motivações de fazer análise de vídeos foi que a utilização desse meio 

de comunicação se tornou uma tendência educacional bem forte devido ao grande 

alcance e impacto que gera na internet nos dias atuais. Segundo Domingues (2014, 

p.12): “A utilização de vídeos em aulas de Matemática, uma vez que vários autores 

comentavam sobre sua utilização de modo geral, mas é difícil encontrar pesquisas em 

Educação Matemática que trabalhem e discutam esse tipo de uso”. 

Para que esses objetivos sejam alcançados, será feito um estudo histórico e 

metodológico de como a Educação à Distância (EAD) surgiu no mundo e no Brasil, de 

acordo com o trabalho dos autores Niskier (2000), Alves (2003) e Pinto (1997). Além 

disso, será feita uma breve análise de como a Educação Matemática surgiu no Brasil 

com os estudos de D’Ambrosio (2009), D’Ambrosio (1989 e 2010) e Soares (2001). 

Depois desse momento histórico, será feita uma investigação de como o projeto 

#PartiuCP2 funciona, qual é o seu objetivo, quem são os professores de Matemática 

encabeçados por ele, se há ou não divergência de suas práticas pedagógicas, e por fim, 

será realizada uma síntese de como analisar os vídeos e as questões. 

Sabendo quais pontos dos vídeos a trabalhar, será feito um resumo das questões 

relacionadas à Área e Perímetro e dos respectivos vídeos. Posteriormente a esta análise, 

será feita uma sinopse das questões da Sequência Didática, baseada na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que se encontra no Apêndice do presente trabalho. 
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2 EAD TEÓRICO 

 

 2.1 Metodologias de EAD 

 

Antes de entender o processo histórico de EAD no mundo e no Brasil, tem-se 

que entender que EAD existe no mundo desde o século XIX, isto é, Educação à 

Distância hoje pode ser considerada inovadora devido a internet, mas e antes? Como era 

a EAD? 

Até o momento, os métodos mais difundidos e que têm relevância no mundo 

são: por Correspondência, Radiodifusão, Universidade Aberta, Televisão, Satélite e 

Internet. (NISKIER, 2000) 

 

2.1.1 Correspondência 

 

O curso funcionava via correios, sendo enviadas, aos interessados, desde as 

tarefas a serem realizadas durante um certo período, até as avaliações. Os interessados 

mandavam cartas ou pegavam cupons de revistas e jornais ou, até mesmo em 

instituições de ensino. (NISKIER, 2000) 

 

2.1.2 Radiodifusão 

 

Poucas instituições usaram o rádio para conceder diplomas de conclusão de 

curso. A programação educativa por rádio era, principalmente, um meio de o conteúdo 

alcançar mais pessoas. Para conseguir um diploma, as instituições requeriam que os 

alunos fossem até o polo físico fazer uma avaliação, para formalizar um diploma de 

conclusão de curso. No Brasil, esse tipo de ensino começa a ser oferecido em 1923, 

mas, só terá o aval pleno, isto é, concederá diplomas quase na década de 70, antes disso, 

eram poucos cursos que concediam e estes, geralmente, eram cursos técnicos, e não de 

formação básica ou de ensino superior. (NISKIER, 2000) 
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2.1.3 Escola/Universidade Aberta 

 

Instituição onde qualquer pessoa pode se matricular, os estudantes podem iniciar 

o curso em qualquer época do ano, e o material e as orientações são feitas por 

especialistas da área.  A instituição matricula diversos alunos gerando uma economia 

em escala e, normalmente, o empreendimento é em nível nacional, e, em poucos casos, 

intercontinentais. É comum, nesse tipo de EAD, que o material seja impresso e enviado 

por correspondência ou áudios e vídeos disseminados via rádio, televisão ou internet, de 

acordo com a época da realização. (NISKIER, 2000) 

  

2.1.4 Televisão 

 

Assim como a EAD por radiodifusão, a de televisão também demorou um pouco 

para ter o aval pleno para conceder diplomas, porém, quando surgiu no Brasil, acabou 

sendo um processo mais rápido pois já existiam alguns especialistas nesta área, sendo 

mais simples de formalizar essa modalidade. Em termos mundiais, este ensino aparece 

junto com o de rádio. 

Este método consistia em instituições comprarem um espaço na TV para 

disseminar o conteúdo e, ao longo de um período, os estudantes compareceriam em um 

polo físico para fazer uma avaliação. Um dos programas mais conhecidos, no Brasil, foi 

o Telecurso 2000, que passava na TVE e fazia a formação do Ensino Fundamental e 

posteriormente, do Ensino Médio. (NISKIER, 2000) 

 

2.1.5 Satélite 

 

Mesmos moldes da televisão e do rádio, porém era difundido para uma rede 

interna no início (uma frequência específica tanto de rádio, quanto de televisão) e, 

posteriormente, via internet. Em relação as avaliações, alguns cursos têm que ser 

presenciais em um campus e, em outros, a avaliação é feita por um hardware 

(equipamento físico: disquete, CD-ROM, DVD, vídeo, áudio, até mesmo, papel em si) e 

enviado por correspondência. (NISKIER, 2000) 
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2.1.6 Internet 

 

Atualmente, o meio de EAD mais utilizado no mundo e no Brasil. A maioria dos 

cursos são totalmente à distância. Porém, na última década, começaram a aparecer 

alguns cursos semipresenciais, em que o conteúdo é online e avaliação presencial.  

Os cursos têm uma plataforma de interação, onde é enviado todo o material do 

curso, sendo, normalmente, divulgado a medida que o aluno assiste as aulas. As 

avaliações variam de acordo com cada instituição. Alguns pedem 75% das tarefas 

concluídas, outros 70% de nota nas atividades, presença nos fóruns de interação, 

avaliação múltipla escolha online com tempo, e assim por diante. (PNE, 1998) 

  

 2.2 Processo Histórico 

 

 2.2.1 EAD no mundo  

 

O primeiro método de EAD que se tem notícia data de 1728, com um curso de 

taquigrafia, em Boston, nos Estados Unidos (EUA). Esse curso era realizado por 

correspondência, e de frequência semanal. (ESCOLA ABERTA, 2015) 

Em 1829, na Suécia, foi inaugurado o Instituto Líber Hermondes, que realizava 

o primeiro curso de contabilidade por correspondência. Quatro anos depois, surgia na 

Suiça, o o curso de composição musical por correspondência, ofertado pela 

universidade da cidade de Lund. (NISKIER, 2000) 

Em 1840, na Inglaterra, foi ofertado um curso similar ao de Boston, mas, para 

transcrever passagens da Bíblia. Já em 1856, na Alemanha, começavam a ofertar cursos 

de idiomas por correspondência, um marco para a época. (DINO, 2016) 

Em 1880, na Inglaterra, alguns docentes da Universidade de Cambrigde, 

tentaram formar um curso por correspondência, mas, a direção da universidade na época 

rejeitou e, estes foram pra os EUA tentar formar o curso. Dois anos depois, um dos 

professores da Universidade de Chicago se encontra com um dos docentes dito 

anteriormente, e lança o primeiro curso via correio. No ano seguinte, o Estado de Nova 

Iorque concedeu diplomas através do ensino por correspondência. Sete anos depois, foi 

o Estado da Pensilvânia a aderir tal ensino, o que motivou outros Estados a fazerem o 

mesmo. (NISKIER, 2000, p. 263-265) 
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Em 1891, surge uma das mais famosas escolas por correspondência até hoje, 

International Correspondence Schools que ao observar o avanço da malha ferroviária 

dos EUA, ofereceu cursos para trabalhadores da área de 150 empresas. (NISKIER, 

2000, p.265). Em 1906, a Calvert School de Baltimore (EUA) lança um curso primário 

por correspondência. Até 1930, foram mais de 30 universidades aderindo a essa 

modalidade de ensino. (NISKIER, 2000, p.265) 

Quatro anos depois, na Austrália começa os primeiros cursos por 

correspondência pela Universidade de Queensland. Em 1929, lança por rádio. 

(NISKIER, 2000, p.272) 

Em 1914, a Noruega lança o primeiro programa por correspondência no país 

com a NKS, que dispõe de vários cursos técnicos, administrativos e vocacionais. 

(NISKIER, 2000, p.271) 

Em 1916, surge a University of South Africa com ensino por correspondência 

que, até hoje, é a base dessa universidade. Ressaltando que, diferente da época do seu 

lançamento, hoje os números de homens e mulheres são equivalentes e que, 

aproximadamente, 45% são negros e 45% são brancos, asiáticos corresponde a 8% e o 

restante são de outras etnias. (NISKIER, 2000, p.274)  

Na China, a EAD iniciou em torno de 1940, com o ensino por correspondência e 

por rádio. Durante a década de 60 chega por televisão. (NISKIER, 2010, p.270) 

Em 1964, na Zâmbia, foi criado o National Correspondence College que é um 

colégio de ensino médio que utiliza o método de correspondência. No ano seguinte, os 

EUA lançam o Satélite Early Bird, renomeado, posteriormente, de Intelsat I. Dois anos 

mais tarde, já havia sido lançado mais quatro satélites formando a Intelsat, uma rede de 

satélites, que distribui atualmente o sinal para quase todos os países, num total de 19 

satélites. (NISKIER, 2000, p.262) 

 Em 1967, inaugurou, na Inglaterra, a Open University (Universidade Aberta), 

dito por muitos especialistas o modelo bem mais sucedido de EAD no mundo. Este 

modelo de EAD serviu de exemplo para muitos cursos de ensino à distância 

posteriormente. Um fato curioso é que os ingleses, para formá-lo, estudaram os modelos 

de EAD da África do Sul e da Austrália. (NISKIER, 2000, p.273) 

 No mesmo ano, na Alemanha, foi fundado o Deustch Institut fur Fernstuden que 

funciona até hoje via rádio e, um dos fundamentos principais desse instituto era 

“examinar e criar possibilidades para o estudo acadêmico, onde a presença contínua do 

aluno numa instituição é desnecessária” (DEUSTCH INSTITUT FUR FERNSTUDEN, 
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[1965?], apud NISKIER, 2010, p.285). Em outras palavras, a presença do estudante em 

um espaço fixo determinado não influencia no aprendizado, pelo contrário, para essa 

instituição, a EAD é tão eficaz quanto o ensino presencial. Atualmente, o instituto tem 

20 mil estudantes no Ensino Fundamental. (NISKIER, 2000, p.285) 

Na década de 70, graças a rede de satélites Intelsat, algumas universidades 

norte-americanas, lançam programas transmitidos pela Applications Technology 

Satellite. Nessa mesma época e com os mesmos meios, a NASA lança mais de 2500 

cursos a distância na Índia. (NISKIER, 2000, p.264) 

Em 1973, inspirada na Universidade Aberta (UA), a Espanha inaugura a 

Universidade Nacional de Educação à Distância. (UNED, 1988) 

 Em 1980, na África do Sul, é criada a Technikon S.A., especializada em EAD 

para o setor terciário e, no ano seguinte, é criada a VISTA University dedicada apenas 

para população negra urbana. (NISKIER, 2000, p.273) 

 Em 1981, na Costa Rica, inaugura a Universidad Estatal a Distancia, onde 

ocorreu o primeiro Curso de Educação à Distância aplicado à Educação de Adultos com 

dois professores brasileiros, José Marques da Cunha (Pontifícia Universidade Católica – 

PUC, Pelotas/RS) e Anna Maria de Oliveira Rennhack (Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro -UERJ). (NISKIER, 2010, p.282) 

 Em 1982, a China tem metade dos universitários se formando à distância. Seis 

anos depois, o país lança dois satélites, ampliando ainda mais este tipo de ensino. 

(NISKIER, 2010, p.270) 

 No mesmo ano, na Irlanda, é criado o Irish National Distance Education Centre, 

um sistema cooperativo entre as universidades do país, oferecendo diversos cursos à 

distancia. O material usado são textos impressos, áudios e vídeos. (NISKIER, 2010, 

p.286) 

 Em 1984, na Itália, foi criado o Consorzio Per L’Universita a Distanza, que é 

equivalente ao sistema da Irlanda só que a presença nos centros cooperativos é 

obrigatória em algumas ocasiões. (NISKIER, 2010, p.286) 

 Em 1987, na França, foi criada a Fédération Interuniversitaire de 

L’Enseignement à Distance, uma federação composta por 22 universidades funcionando 

nos moldes irlandeses, sendo auxiliados também pelo rádio e televisão. (NISKIER, 

2010, p.286) 

 Em 1988, em Portugal, é criada a Universidade Aberta de Portugal onde, um dos 

pré-requisitos até hoje, é ter a idade mínima de 25 anos. (NISKIER, 2010, p.281) 
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Em 1990, o governo australiano cria o Consórcio Nacional de Ensino à Distância 

com a finalidade de racionalizar a educação. (NISKIER, 2010, p.272) 

Neste mesmo ano, um marco para EAD nas Américas foi a criação do Consórcio 

Rede de Educação à Distância (CREAD) que tem como objetivos desenvolver a EAD 

em nível interamericano e interinstitucional. (NISKIER, 2010, p.287) 

Atualmente, o CREAD está presente nos seguintes países: Argentina, Barbados, 

Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, 

Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto 

Rico e Venezuela. (CREAD, 2015) 

 Em 1997, nos EUA já são 745 instituições de ensino que oferecem seus 

programas de ensino à distância. (NISKIER, 2010, p.266) 

 Como podemos observar, a EAD no mundo vem evoluindo ao longo dos anos, 

de forma gradual. Começou com ensino por correspondência e, os países inicialmente se 

preocupavam em oficializar o ensino com a finalidade de aprimorar e desenvolver essa 

modalidade. 

Somente no final do século XIX e no início do século XX houve, de fato, uma 

evolução da EAD no mundo, com a criação de cursos técnicos à distância para 

aprimorar a mão de obra. 

Algumas décadas depois, começaram a surgir cursos via rádio, televisão e até 

mesmo as universidades abertas, ocasionando assim uma preocupação de formalizar 

essa modalidade de ensino, criando leis específicas em diversos países. 

Na década de 70, com a expansão da tecnologia via satélite, os cursos de EAD 

tomaram força no mundo todo, fazendo com que em alguns países a procura tivesse um 

crescimento exponencial e, com isso, houvesse um investimento maior nessa 

modalidade. 

 Em resumo, podemos observar a evolução da EAD no mundo na linha temporal 

a seguir: 
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Figura 1 - Linha temporal da EAD no mundo 

 

            Fonte: O autor 

 

2.2.2 EAD no Brasil 

 

 No Brasil, o começo da EAD foi em 1923, com programas de radiodifusão no 

Rio de Janeiro. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquette Pinto e um 

grupo de amigos, era operada pelo Departamento de Correios e Telégrafos. (NISKIER, 

2010, p.161) 

 Durante a década de 30, a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

(Eceme) começou a ciar cursos por correspondência para oficiais do Exército. 

 Na década de 40, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi doada pelo seu 

fundador ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) e, nas décadas seguintes, outros 

projetos de radiodifusão foram surgindo em todo o Brasil. Devido a falta de fiscalização 

e leis regulamentadoras desses programas, ocasionou na interrupção deles, afinal, 

radiodifusão no Brasil até então estava sendo feita por amadores, nenhum especialista 

na área.  Ainda na década de 50, alguns programas de televisão surgiram, o 

primeiro foi um circuito fechado da Universidade Santa Maria (RS) em 1958 que era 

destinado exclusivamente para alunos da Faculdade de Medicina. (NISKIER, 2010, 

p.161-162) 

 Em 1961, em São Paulo, a Secretaria de Educação de São Paulo criou o 

programa “Admissão pela TV” para jovens que iriam ingressar no Ensino Médio. Em 

1962, no Rio de Janeiro, a TV Rio inicia a emissão de aulas preparadas para a Fundação 

João Batista do Amaral. Três anos depois, o Brasil se filiou à Organização dos Estados 

Americanos, onde este priorizava os programas de radiodifusão e televisão e, na 
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formação de mestres nas técnicas educacionais desses meios de comunicação. 

(NISKIER, 2010, p.162-163) 

 Em Brasília, a UnB criou um programa para os docentes da universidade em 

treinar técnicas de ensino programado e individualizado para televisão. Estes docentes, 

futuramente desenvolveriam o que chamamos de televisão educativa (TE), 

principalmente para a Universidade de São Paulo (USP). (AMADO, 1971) 

 Como pode se observar, até esse momento, não havia técnica e nenhum 

pesquisador na área, afinal, era tudo uma novidade para o país que começava a um 

processo de desenvolvimento tecnológico. Com isso, a televisão e rádio passaram a 

desenvolver cursos supletivos com a finalidade de atender o Projeto Minerva que 

consistia em uma tentativa de regulamentar tais práticas de ensino que estavam a mercê 

do acaso instruída de pouca ou nenhuma técnica. A partir desse projeto, o Brasil 

começou a desenvolver TE, pesquisas na área, coprodução da mesma e até mesmo, 

intercâmbio. (ABED, 2008) 

 Em 1970, a Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (FCBTVE) criou um 

Centro de Produção (CP) com a finalidade atender os objetivos traçados pelo Projeto 

Minerva. Para fazer isso, ela criou dois programas diferentes, um sobre o idioma 

nacional e outro para conhecimentos gerais, ambos baseados nos livros didáticos 

propostos pelo MEC e em circuito fechado. Posteriormente, foram criados outros 

programas como o de pintura, puericultura e de entrevistas com educadores famosos e 

artistas culturais. (AMADO, 1971) 

Em 1971, nasce o primeiro curso para Televisão Educativa ministrada pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), ocasionando no surgimento de 

cursos de Comunicação em nível superior no Brasil. Ainda no mesmo ano, surge a 

Associação Brasileira de Teleducação (ABT), cujo objetivo principal é regulamentar os 

cursos televisivos. (NISKIER, 2010, p.164-165) 

 Em 1972, foi decretado o Programa Nacional de Teleducação (Prontel) afim de 

“integrar em âmbito nacional, as atividades didáticas e educativas, através do rádio, da 

televisão e de outros meios de forma articulada com a Política Nacional de Educação”. 

(AMADO, 1971). 

 Em 1973, a FCBTVE inaugurou um canal de transmissão (canal 2 do Rio de 

Janeiro), fazendo com que o Centro de Produção aumentasse a qualidade e agora em 

circuito aberto. Nesse ano, foi lançado o Projeto Saci, com o curso supletivo João da 

Silva, no formato de telenovela. Ele traz aulas para as quatro primeiras séries 
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(atualmente, 2º ao 5º ano) do 1º Grau, atualmente chamado de Ensino Fundamental. 

João da Silva foi uma iniciativa pioneira em nível mundial e conquistou o prêmio 

especial do Júri Internacional do Prêmio Japão. (NISKIER, 2010, p.170-171) 

Em 1974, foi criado Centro de Ensino Técnico de Brasília (Ceteb) que inicia o 

planejamento de cursos, em convênio com a Petrobras, para capacitação dos 

empregados desta empresa. O Ceteb também dá início ao projeto Logus II, em convênio 

com o MEC, para habilitar professores leigos sem afasta-los do exercício docente. 

(PRADO, 2011) 

 Em 1979, é inaugurada a primeira novela didática “A conquista”, era dedicada a 

educação de adultos que estavam nos anos finais do 1º grau, atual Ensino Fundamental. 

(PINTO, 1997) 

Nesse mesmo ano, a Universidade de Brasília cria cursos de Ensino Superior 

veiculados a jornais e revistas, sendo a pioneira na EAD em tal modalidade de ensino 

superior. (PINTO, 1997) 

Em 1980, foi emitido, pelo MEC, um decreto (Portaria nº 568/80) para 

regulamentar um tempo obrigatório e gratuito nas emissoras do país destinado a 

programas educacionais. Ocasionando, no fim do monopólio da FBTVE na produção 

desse conteúdo. (NISKIER, 2010, p.171) 

 Entre 1978 e 1982, o Eceme desenvolve, por correspondência, estágio de 

Preparação para Comandante. (NISKIER, 2010, p.180) 

Entre 1979 e 1983, é implantada, em caráter experimental, a pós-graduação 

Tutorial a Distância (Posgrad) pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de 

Ensino Superior (Capes). O curso é administrado pela Associação Brasileira de 

Tecnologia Educacional (ABT) e tem por objetivo capacitar docentes universitários do 

interior do país. (PRADO, 2011) 

Em 1984 tem início o Projeto Ipê, da Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo e Fundação Padre Anchieta, com cursos para atualização e aperfeiçoamento do 

magistério de 1º e 2º graus (atuais, Ensino Fundamental e Médio), utilizando-se 

multimeios. Esse projeto capacitou cerca de 400 mil alfabetizadores do Estado de São 

Paulo, além de ser um dos percursos do TV Escola. Sete anos depois, o projeto enfatiza 

os conteúdos curriculares. (MENEZES, 2001) 

Em 1984 foi criada a TV Educativa do Mato Grosso do Sul que funciona até 

hoje. Inicialmente ela apenas uma emissora repetidora, ou seja, transmitia programas no 

Rio de Janeiro e São Paulo, cinco anos depois passou a produzir seus próprios 
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programas. Nesse período de funcionamento mudou de nome algumas vezes, e a partir 

de 2014 voltou ao nome de origem e, em todo esse período, a prioridade da rádio foi ter 

programas educativos além de contribuir para formação da identidade sul-mato-

grossense. (PRADO, 2011) 

Em 1988 foi criado um curso por correspondência para professores da educação 

básica de jovens e adultos promovido pela Fundação Nacional para Educação de Jovens 

e Adultos (Educar) chamado Começa o Verso e Reverso. Esse curso teve o apoio de 

programas televisivos veiculados pela extinta Rede Manchete. (PRADO, 2011) 

Em 1991, a Fundação Roquete Pinto junto com a Secretaria Nacional de 

Educação Básica e as secretarias estaduais de Educação implantou o Programa de 

Atualização de Docentes, abrangendo as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental e 

alunos de cursos de formação de professores. O projeto em determinado momento 

ganha o título de Um salto para o futuro. (PRADO, 2011) 

Em 1992, o Núcleo de Educação a Distância do Instituto de Educação da 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) com a Universidade do Estado do Mato 

Grosso (Unemat) e a Secretaria de Educação do Estado criam o projeto Licenciatura 

Plena em Educação Básica: 1ª a 4ª série do 1ª Grau, utilizando EAD. Esse projeto ai 

 nda teve apoio da Tele-Universite du Quebec (Canadá) e só iniciou o curso em 

1995. (PRADO, 2011) 

Em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) que 

regulamenta a LDB no Brasil. (BRASIL, 1996) 

Em 2006 foi lançada a Universidade Aberta do Brasil (UAB) provida pelo 

Governo Federal. Esse programa consiste em ampliar e interiorizar a oferta de curso de 

Educação Superior por meio da EAD. A princípio foi oferecer cursos para formação de 

professores da educação básica pública. Outro objetivo foi reduzir as desigualdades de 

ofertas de cursos de Ensino Superior. (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, 

2009) 

Em 2007, o Ministério da Educação e da Cultura (MEC) cria o sistema e-Tec 

Brasil, que após 4 anos foi substituído pelo sistema Rede e-Tec Brasil cuja finalidade é 

desenvolver a educação profissional e tecnológica da EAD. (REDE E-TEC BRASIL, 

2009) 

Em 2011, a UAB passa a oferecer os primeiros programas de pós-graduação 

stricto sensu a distância. Ainda nesse mesmo ano, a Universidade São Paulo (USP) 
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lança o seu primeiro curso a distância, Licenciatura em Ciências. (UNIVERSIDADE 

ABERTA DO BRASIL, 2009) 

 Como pode observar, os cursos de EAD evoluíram durante os anos porém, teve 

um início bem complicado pois, ficaram muitos anos na sombra do amadorismo e, 

pouco se fez para oficializar essa modalidade de ensino. 

 Tudo começou via rádio e, demorou muitos anos para que fossem feitas leis e 

criarem subsídios para sustentar o ensino a distância no país, foram décadas lideradas 

por amadores buscando recursos para manter a EAD no país. 

 Somente na década de 60 que as universidades começam a olhar com mais 

cuidado para EAD no país e, investiram na formalização de profissionais para a 

formação de mestres nas técnicas educacionais desses meios de comunicação. 

 A partir desse momento, o governo observou que EAD poderia auxiliar na 

questão que assolava à anos a educação brasileira, que era a questão da baixa 

escolaridade da população. Esta, que por muitas vezes, não tinha acesso por estar 

distante de um centro educacional ou, por não conseguir conciliar trabalho e estudo, via 

na EAD um meio possível para iniciar/concluir seus estudos. 

 Durante a década de 70, observa-se que o foco da EAD foi na parte dos 

televisores. A ideia de atingir um público maior era fascinante e de certa forma 

funcionou, porém, via-se que faltava atingir os professores em si. Por isso, na década 

seguinte o alvo foi o aperfeiçoamento dos profissionais de educação, tornando-os mais 

capacitados e atualizados em suas áreas de ensino. 

  A primeira metade da década de 90 foi dedicada na atualização dos professores 

do primeiro segmento do Ensino Fundamental (atual 2º ano ao 5º ano) e, em 1996 temos 

o maior marco da EAD que é a formalização da EAD no Brasil. A partir desse 

momento, a EAD tem normais e regras, ocasionando que o Governo Federal tivesse 

mais controle e ferramentas próprias para ampliar a EAD no Brasil. 

 Em resumo, podemos observar a evolução da EAD no Brasil na linha temporal a 

seguir: 
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Figura 2 - Linha temporal da EAD no Brasil 

 

 Fonte: O autor 

 

2.2.3 Educação Matemática 

  

 A Educação Matemática no Brasil surgiu em uma tentativa de produzir 

narrativas diferenciadas acerca do Grupo Escolar Eliazar Braga que funcionou de 1920 

a 1975, no porão da Escola Municipal Eliazar Braga, 1ª ao 5ª ano do EF. 

(PITOMBEIRA, 2000) 

 No final da década de vinte, surge um protagonista que foi impulsionado por 

vertentes internacionais, Euclides Roxo. Ele foi estudante do Colégio Pedro II (CPII), se 

formou em Engenharia Civil na Politécnica do Rio de Janeiro e, se tornou professor do 

CPII, anos depois se tornou diretor da instituição. (DASSIE, 2015) 

 Euclides Roxo renovou o ensino de Matemática no CPII propondo uma mudança 

curricular e metodológica no colégio. Segundo Schbring (1999) a respeito de Euclides 

Roxo: “além de esse ter sido o primeiro movimento internacional nesse sentido, foi 

também, na época, o único entre todas as disciplinas escolares”. 

 Ainda Schbring (1999), a respeito do ensino de Matemática: 

 

[...] dentro das estruturas tradicionais, costumava servir como um paradigma 

para o pensamento lógico, de modo que os conceitos eram usualmente 

bastante elementares e os métodos de ensino enfatizavam os aspectos 

formais; a Matemática escolar tinha um caráter estático e desligado das 

aplicações práticas. 
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 Em 1929, Euclides foi responsável pela primeira reforma do ensino de 

Matemática ocasionando em uma junção das áreas de ensino: Aritmética, Álgebra e 

Geometria.  (DASSIE, 2015) 

 Em 1937, ele lança o livro A matemática na escola secundária onde, ele 

(ROXO, 1937, p.6) deixa claro que não há nenhuma ideia própria e sim uma síntese de 

questões mais relevantes do ensino de Matemática: “[...] simples apresentação de muitas 

opiniões abalizadas sobre as questões mais relevantes e de ordem mais geral, relativas 

ao ensino da Matemática”. 

Durante o I Congresso Nacional de Ensino da Matemática do Curso Secundário, 

em 1955 na Bahia, o professor Omar Catunda conheceu Arlete Cerqueira Lima, que 

vamos dizer que foi a percursora de pesquisas em Educação Matemática no Brasil pois, 

ela conhecia os problemas do ensino de Matemática de todos os níveis acadêmicos. 

(D’AMBROSIO 2009) 

Dois anos depois, no II Congresso em Porto Alegre foi divulgada a Tese do 

Ubiratan D’Ambrosio sobre a Matemática: Considerações sobre o ensino atual de 

Matemática. 

No início da década de 60, surge o movimento no Brasil conhecido como A 

Matemática Moderna, que nada mais é do que uma série de eventos e pessoas 

envolvidas que querem reformular o ensino da Matemática tornando-a mais plausível, 

contextualizada, torna-la com sentido, e não mais simplesmente com diversas contas 

aleatórias. (SOARES, 2001) 

No ano seguinte, foi criado o Grupo de Estudos do Ensino da Matemática 

(Geem) em São Paulo com a liderança de Osvaldo Sangiorgi. Alguns professores que 

faziam parte da criação: Benedito Castrucci, Alesio de Caroli, Anna Franchi, Elza 

Gomide, Irineu Bicudo, Lucilia Bechara, Luiz Henrique, Jacy Monteiro, Manhúcia 

Liberman, Martha Maria, Omar Catunda, Renate Watanabe, Ruy Madsen Barbosa, 

Scipione de Pierro Neto, Ubiratan D’Ambrósio entre outros. O Geem encerrou as suas 

atividades em 1976 e foi oficialmente extinto em 1978. (D’AMBROSIO 2009) 

Em 1962, ocorreu o IV Congresso em Belém onde teve a participação do GEEM 

com 7 aulas-demonstração. Nesse mesmo ano, foi criado o Núcleo de Estudo e Difusão 

do Ensino de Matemática (Nedem) no Paraná, coordenado por Osny Antônio Dacól, 

que teve as suas atividades encerradas em meados da década de 70. Quatro anos depois, 

o Projeto Desenvolvimento do Currículo para Ensino Atualizado da Matemática em 

Nível Médio foi criado na Bahia por Eliana Costa Nogueira, Neide Clotilde de Pinho e 
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Souza, Eunice da Conceição Guimarães e Norma Coelho de Araújo com colaboração de 

Omar Catunda. (SOARES, 2001) 

Em 1970, foi criado o Grupo de Estudo do Ensino de Matemática de Porto 

Alegre (Geempa), coordenado por Esther Pillar Grossi. Esse grupo funciona até dos dias 

atuais com a Esther coordenando, cuja proposta é trabalhar a parte didática pedagógica 

construída a partir do diálogo entre as mais bem fundamentadas teorias da 

aprendizagem e os mais complexos problemas de ensino-aprendizagem em sala de aula, 

notoriamente, em escolas públicas que atendem às classes populares. (D’AMBROSIO 

1989) 

Em 1976, foi criado um dos grupos colaborativos mais famosos no meio da 

Educação Matemática, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Matemática 

(Gepem) no Rio de Janeiro. com a liderança da professora Maria Laura Mouzinho Leite 

Lopes que posteriormente veio fundar o Projeto Fundão em 1983. (SOARES, 2001) 

O Projeto Fundão surge em 1982 não com esse nome, mas só é formalizado em 

1983 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O Projeto consiste em ser um 

grupo colaborativo de pesquisa em diversas áreas da Educação Matemática realizando 

atividades de Extensão Universitária na área de formação continuada de professores e 

licenciandos de Matemática. O Projeto funciona até os dias atuais com diversas 

publicações próprias, além de atuações em programas de aperfeiçoamento, congressos 

de Educação e de Tecnologia. (PROJETO FUNDÃO, 2018) 

Como foi dito anteriormente, o Projeto foi fundado e coordenado pela professora 

Maria Laura Mouzinho Leite Lopes até o seu falecimento em 2013. Depois desse 

acontecimento passou a ser coordenado pela professora Claudia Segadas Vianna. 

Atualmente, a equipe é formada de cinco coordenadores – 3 do IM/UFRJ, 1 da 

Educação Básica, externo à UFRJ e 1 do Colégio de Aplicação/UFRJ -  35 professores 

da Escola Básica do Estado do Rio de Janeiro ou de IES externas e internas à UFRJ 

(professores multiplicadores) e 12 alunos de graduação do Instituto de Matemática 

(estagiários), 5 destes, com bolsas da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. 

Em 1985 foi criado o Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática 

(CAEM) coordenado pelo professor João Affonso Pascarelli do Instituto de Matemática 

e Estatística da Universidade de São Paulo. O objetivo do curso é aperfeiçoar a prática 

de aula dos professores da rede pública. 

Em 1999, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) foi criado o 

Grupo de Estudos e Pesquisas das Tecnologias da Informação e Comunicação em 
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Educação Matemática (Gepeticem) cujo objetivo é desenvolver pesquisas e inovações 

na Educação Básica e no Ensino Superior pautadas na formação de professores de 

Matemática.  (SOARES, 2001) 

Nesse mesmo ano, a Universidade Federal Fluminense (UFF) lançava o seu 

Programa Dá Licença, coordenado pelo professor Wanderley Moura Rezende, que 

consiste em articular Ensino, Pesquisa e Extensão para produção e divulgação de 

conhecimento que auxilie a formação continuada de professores e licenciandos de 

Matemática. Até o momento, o Programa produziu 69 jornais, 8 cadernos de pesquisa e 

cerca de 150 eventos na área de Matemática e Educação Matemática. (PROGRAMA 

DÁ LICENÇA, 2019) 

Ainda em 1999, só que em São Paulo, se formou o Grupo de Sábado (GDS) da 

Faculdade de Educação da Unicamp. O grupo consiste em investigar as práticas 

docentes de professores de Matemática para desenvolver subsídios para o 

aperfeiçoamento e a formação continuada dos mesmos. O grupo é formado por 

professores universitários, acadêmicos de pós-graduação em Educação Matemática e 

professores escolares que ensinam Matemática e, funciona nos moldes colaborativos. 

(GRUPO DE SÁBADO, 2004) 

Como podemos observar nessa linha temporal, o processo que a Educação 

Matemática aconteceu desde Euclides Roxo na década de 20 até a década de 80 de uma 

forma natural de como os pesquisadores de Matemática olhavam para o ensino da área. 

Não era pretensão de nenhum deles tornar esse estudo uma nova área de conhecimento. 

Simplesmente a afinidade e, de certa forma, sensibilidade deles com a Educação fez 

com que esse conhecimento adquirido se transformasse no que chamamos hoje de 

Educação Matemática. 

Boavida e Ponte (2002, p.2) deixam claro que os grupos de pesquisa foram 

surgindo de naturalmente ao dizerem: 

 

Juntando diversas pessoas que interagem, dialogam e reflectem em conjunto, 

criam-se sinergias que possibilitam uma capacidade de reflexão acrescida e 

um aumento das possibilidades de aprendizagem mútua, permitindo, assim, ir 

muito mais longe e criando melhores condições para enfrentar, com êxito, as 

incertezas e obstáculos que surgem.  

 

Outro pesquisador que define bem a ação desses grupos é o Ubiratan D’Ambrosio 

(1999, p.2) que diz: 
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O ciclo de aquisição de conhecimento é deflagrado a partir da realidade, que 

é plena de fatos que informam o indivíduo. Este processa a informação e 

define motivações e estratégias para ação e essa ação vai modificar a 

realidade, estabelecendo assim um ciclo: 

  ... realidade –––> indivíduo –––> ação –––> realidade ... 

A ação resulta de estratégias motivadas pela necessidade e/ou desejo que tem 

cada indivíduo de explicar, conhecer, entender, lidar, manejar, conviver com 

a realidade, e obviamente resulta da informação que o indivíduo dela 

recebeu.  

 

Logicamente, fazendo uma ligação com o processo histórico da EAD no Brasil 

com a Educação Matemática, vimos que na década de 90 há uma expansão em ambas as 

áreas devido a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de 1996 (LDB ou Lei nº 

9394/96); ela formalizou tudo que está sendo feito anteriormente só que, de certa forma, 

designou que o Ensino Superior estivesse um responsável por aquele estudo, a partir 

desse ponto, há uma eclosão de diversos grupos de Educação Matemática que 

funcionam com poucos encontros presenciais e com uma vasta produção a distância. 

 Em resumo, podemos observar a evolução da Educação Matemática no Brasil na 

linha temporal a seguir: 

Figura 3 - Linha temporal da Educação Matemática no Brasil 

 

Fonte: O autor 

 

2.3 Projeto #PartiuCP2 

 

Em setembro de 2018, o Colégio Pedro II lança, no seu site oficial 

www.cp2.g12.br, um projeto para auxiliar alunos que almejam fazer o seu concurso de 

ingresso na instituição com a resolução de diversas questões dos anos anteriores. O 

projeto tem como nome uma hastag – marca moderna de compartilhar o mesmo 

conteúdo em redes sociais – chamada de #partiuCP2. 

No site estão disponíveis as provas anteriores para ingresso no 6º ano do Ensino 

Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio, ambas desde 2014 até 2018 (até o momento 

dessa publicação), contém tanto as avaliações de Português e Matemática. 
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Na parte da Matemática, objeto de análise desse trabalho, foram dois professores 

de Matemática do próprio colégio que o encabeçaram: professor André Chaves e 

professor Rony Henrique. É bem nítida a diferença dos vídeos deles. 

Videoaulas do professor André Chaves: os vídeos mostram uma preocupação 

com todo o conteúdo que envolve a questão, isto é, transmitir mais informações do que 

é preciso para fazer a questão, tornando assim, os vídeos mais longos. Além disso, 

houve uma preocupação em fazer todas as contas, mostrando todo o algoritmo e 

deixando bem claro cada etapa.  

Videoaulas do professor Rony Henrique: sucintos, diretos no que objetivo da 

questão, apresenta o quadro de maneira impecável, para fazer as contas necessárias nos 

espaços delimitados previamente. Nos vídeos, os cálculos mentais são valorizados 

sempre que possível, nas operações mais complexas, as contas são desenvolvidas e há 

uma preocupação em resumir bem como as fazem; tornando dessa forma o vídeo mais 

curto e direto. 

O Projeto é nitidamente uma forma de educação a distância para aqueles que 

pretendem ingressar no Colégio Pedro II, ensina a como montar previamente o 

raciocínio da questão, antes de efetuar as contas, trabalhando a questão da interpretação 

que a prova exige ao estudante; também auxilia-o a compreender de forma nítida e clara 

o que está sendo feito, com o cuidado de expressar todo o processo para terminar o 

problema proposto e, a todo momento refletindo o motivo de estar fazendo o 

procedimento com objetivo final claro. 

 

2.4 Análise das questões e dos vídeos #PARTIUCP2 

 

Como foi dito anteriormente, a parte de análise desse projeto será a de 

Matemática, mais especificamente as questões sobre área e perímetro das provas de 

ingresso ao 6º ano. Vale a pena salientar que, apesar de dois professores de Matemática 

que encabeçaram o projeto, somente o professor Rony Henrique fez os vídeos de área e 

perímetro, portanto, só haverá as especificidades dos vídeos dele, porém, todos os 

vídeos foram vistos, o que acarretou a avaliação realizada nos parágrafos anteriores. 

A análise dos vídeos foi feita a partir de diversos estudos sobre o tema, 

utilização de vídeos no processo de ensino e aprendizagem e, em todos pesquisados não 

há especificações sobre análise no tipo do vídeo que esse projeto do CPII fez, há 

diversas análises e estas, ou são realizadas sobre um conteúdo novo, ou sobre o 
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aperfeiçoamento de algum aspecto mais específico, ou ainda, sobre vídeos que 

complementam, seja por imagens, historicamente, ou meramente uma aula por vídeo. 

Um dos artigos de estudo que chegou bem próximo ao projeto do CPII foi de 

Santos e Gonçalves (2017), no qual há uma análise dos dez maiores canais do YouTube 

(site de uploads de vídeos da internet) sobre aprendizagem matemática. Dentre estes 

canais, há, por exemplo, o Descomplica e Aulalivre.net que são voltados apenas para 

questões de vestibulares em geral, por exemplo, o ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio), o que resultou em uma análise focada no vestibular em si e não sobre a ótica 

que este trabalho pretende analisar. 

 Ao analisar as questões, é necessário falar de Shulman (1986, p. 9), que trata 

além do conhecimento que o docente precisa saber para lecionar e, do conhecimento 

que ele precisa dominar para abordar tal conteúdo, ele necessita do saber pedagógico do 

conteúdo. 

Distingue o saber sobre o conteúdo, que é relativo exclusivamente à matéria a 

ser ensinada, sem compromissos com o ensino, do saber pedagógico do 

conteúdo. Esse último indica uma construção cognitiva do professor que 

extrapola o saber do conteúdo disciplinar por si só, contemplando a dimensão 

do saber do conteúdo voltado para o ensino, percebido como um saber que 

congrega conteúdo e estratégias pedagógicas de forma indissociável e 

articulada.  

 

 Sobre o saber pedagógico do conteúdo, Mizukami (2004), baseada em 

Schulman, diz que precisa seguir um processo de raciocínio: compreensão, 

transformação, instrução, avaliação, reflexão e nova compreensão. 

 O processo de compreensão vai além de compreender a área específica e sim, 

compreender o propósito de ensinar tal conteúdo e da estrutura de toda a área de 

conhecimento. 

 O processo de transformação consiste em quatro etapas: interpretação crítica, 

representação (fazer analogia, metáforas, exemplos, demonstrações, explicações, 

simulações etc.), seleção (escolha de como o ensino e aprendizagem será desenvolvido) 

e adaptação e consideração de caraterísticas dos alunos. 

 O processo de instrução abrange o desenvolvimento do professor, isto é, a 

organização, gestão da turma, maneira de lidar com os estudantes individualmente e/ou 

grupos, dosagem do conteúdo, seleção de atividades, explicações, questionamentos, o 

próprio humor, discussões realizadas em sala, disciplina, entre outras características 

pertinentes à uma sala de aula. 
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 O processo de avaliação é simplório e complexo ao mesmo tempo, pois, consiste 

em analisar durante e após o processo de instrução dito anteriormente, o 

desenvolvimento dos estudantes, seja através da compreensão informal do conteúdo, 

assim como dúvidas/equívocos que podem cometer e, a parte propriamente dita formal 

de avaliação. 

 O processo de reflexão busca de o professor fazer uma autocrítica do seu 

desempenho ao longo de todo processo de ensino e aprendizagem com a finalidade de 

aperfeiçoamento da sua prática pedagógica. 

 O processo de nova compreensão é o último processo que, como o nome já diz, 

buscar uma compreensão mais rica de propósitos, da matéria, do ensino, da turma, até 

mesmo de si próprio. 

 Segundo Schulman (1986), o conhecimento do processo de aprendizagem 

precisa ter um embasamento de um propósito bem definido e, que o acaso deve ser 

amenizado, já que não pode ser previsto, com base para um novo plano ou intenção. 

 Outro ponto interessante destacado pelo autor é o da profissão ter suas 

caraterísticas peculiares, uma delas é a responsabilidade técnica e moral, outra a própria 

prática. A terceira é o fato de que o conhecimento profissional do professor só se dá  de 

fato na prática e não apenas com o conhecimento acadêmico. A quarta característica é a 

aplicação que condiz além da aplicação do conhecimento, mas como também do 

julgamento dela em si e, por último, a aprendizagem da profissão em si só vem de 

acordo com a experiência em si, esse conjunto de característica resulta no conhecimento 

específico inerente a ela. 

 Segundo Mizukami (2004), há três desafios centrais para todo processo 

formativo: a amnésia (‘eu me esqueci disso’), a compreensão ilusória (‘eu pensei que 

havia entendido’) e ideias inertes (‘eu compreendo, mas não posso usar isso’). Para ele, 

o enredo de cada caso deve ser desenvolvido um plano para amenizar as surpresas que 

poderão acarretar durante o processo de aprendizagem, para isso o professor precisa 

reexaminar, replanejar, revisar ou refletir sobre os seus planos originais. 

 Ao analisar os vídeos, vamos recorrer ao que Palis (2010, p.5), inspirada nos 

dizeres de Schulman sobre o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo 

(TPACK – Technological Pedagogical Content Knowledge), diz: 
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O conhecimento tecnológico, pedagógico e do conteúdo vai além dos três 

componentes que o compõem quando considerados isoladamente e emerge 

da interação entre eles. É a base para um ensino efetivo com tecnologia 

incluindo a compreensão de representações de conceitos usando tecnologia, 

técnicas pedagógicas que empregam tecnologia para ensinar conteúdos, de 

como uma tecnologia pode ajudar a lidar com as dificuldades dos alunos.  

  

Em outras palavras, Palis (2010) declara que o docente precisa ter um 

conhecimento na área de atuação e, no momento que este utiliza uma ferramenta 

tecnológica, ele precisa saber como pode auxiliá-lo de forma para sanar as dúvidas dos 

estudantes. 

Um dos artigos que trata os critérios de avaliação de vídeos sob uma ótica mais 

completa foi de Mandarino (2002), no qual a autora divide os critérios de análise sob 

cinco aspectos: formato, mensagem, linguagem, concepções e ambientações e por fim, 

questões para aprofundamento pedagógico. 

 Formato: para analisar esse aspecto necessita responder os seguintes 

questionamentos: 

O vídeo cria expectativas ou gera interesse? 

Sob que ótica esse interesse se baseia? 

Qual o tema abordado? 

Como ele foi explorado? 

O vídeo em si, foi produzido para fins educativos? 

 Mensagem: para a análise desse aspecto há mais questionamentos a se fazer, 

como por exemplo:  

Tem uma linguagem audiovisual? 

A visualização acrescenta em quais possibilidades para exploração do tema? 

Podem ser acrescentados outros enfoques ou tratamento do tema? 

O vídeo está adequado a compreensão dos alunos? 

O conteúdo está baseado no currículo oficial? 

A metodologia do vídeo é compatível com o enfoque escolar? 

O conteúdo teve uma abordagem atualizada? 

O tema gera enfoque interdisciplinar? Se sim, quais disciplinas? 

A forma de como o conteúdo foi explorada, está compatível ao processo de 

ensino e aprendizagem da escola? 

 Linguagem: em relação a linguagem, precisamos responder as seguintes 

questões: 

Os vídeos tiveram que tipo de linguagem? 

Eles valorizam mais o que é dito ou as imagens que aparecem? 
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A transmissão das ideias dos vídeos passa emoção? Quais? Como são 

transmitidas? 

Os vídeos contemplam os recursos da linguagem audiovisual ou é 

simplesmente discurso verbal ilustrado de meras imagens? 

Há efeitos sonoros valorizando as ideias? 

Há efeitos visuais que valorizam a mensagem? 

A estética do vídeo é atraente? 

Essa estética faz com que a compreensão seja facilitada? 

Há pontos de difícil interpretação? 

Essa linguagem está adequada ao público-alvo? 

 Concepções e ambientações: nessa parte os critérios são em volta de 

questionamentos sociais, como por exemplo, há preconceito ou não; além de 

fazer uma análise sobre o ambiente em si que os vídeos mostram.  

Os vídeos tratam de algo que pode gerar algum tipo de preocupação social? 

Tem alguma relação com o dia a dia? 

As práticas sociais expostas no vídeo, os alunos compreendem todos ou há 

alguma que deve ser abordada pelo professor? Se sim, de que forma? Estas 

práticas têm alguma preconceituosa? Que tipo de preconceito? Como ela foi 

abordada? 

Tem personagens no vídeo? Se sim, há grau de parentesco? 

Esses personagens geram algum tipo de preconceito? Se sim, quais? 

O vídeo explora imagens externas? 

Tem animações? 

O ambiente em volta é explorado? Se sim, como? 

Os ambientes ilustrados no vídeo são de conhecimento dos alunos? Tem 

como fazer uma exploração desses espaços? Como? 

As questões de atitudes e valores sociais são exploradas como nos vídeos?  

 Aprofundamento Pedagógico: Qual a função do vídeo: fixar conteúdos, 

informar, ilustrar, facilitar a compreensão, aplicação dos conteúdos, reforçar 

conteúdos? 

O vídeo apresenta algum erro conceitual? 

Os assuntos são abordados de forma crescente de dificuldade? 

A abordagem foi precisa e de forma clara? 

Tem como explorar de alguma forma o conteúdo ilustrado após a exibição? 

Se sim, como? 
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Estimula questionamentos? Pesquisa? Curiosidade? 

Gera polêmica? 

A duração dos vídeos foi adequada ao público-alvo? 

O vídeo é melhor trabalhado se for por partes? Se sim, por quê? Quantas 

partes? Quais? 

A maneira como foi ilustrada, valoriza o conhecimento prévio dos 

estudantes? E a cultura deles? 

Quem está assistindo participa ou não da construção do conhecimento? 

Quais são os procedimentos usados pelos vídeos? 

Há alguma atitude valorizada? 

Como é abordado o conhecimento? 

Gera críticas ou aplicações? 

 

 Como foi dito anteriormente, essa abordagem é bem completa, há diversos 

questionamentos que não cabe ao projeto #partiuCP2, como por exemplo, os vídeos não 

são inclusivos, toda a parte de concepções e ambientações já que se trata de vídeos de 

resposta a questões de ingresso ao colégio e que foram filmados dentro de uma sala de 

aula onde o enquadramento é apenas o professor e a lousa. 

 A análise dos vídeos do projeto #partiuCP2 será respondida sob os seguintes 

critérios de Mandarino (2002): 

Qual o tema abordado? 

Como ele foi explorado? 

Se há outros enfoques? 

É compatível a compreensão dos alunos? 

A linguagem é compatível aos estudantes que farão a prova? 

Há erros conceituais? 

A abordagem foi precisa e clara? 

Quais os procedimentos que o professor utilizou? 

A seguir, foram selecionadas todas as questões sobre os temas que são os objetos 

de análise, Área e Perímetro, nos quais foram mencionados os objetivos das questões e, 

a análise crítica dos vídeos. Em cada questão, se encontra número dela com o ano da 

prova realizada, de acordo com o site do CPII; há algumas que contém o período, de 

acordo com o turno. 
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QUESTÃO 13 de 2014  

Um carpinteiro foi contratado para alterar o formato de uma mesa quadrada, 

aumentando o número de lados. Ele decidiu cortar o tampo da mesa, procedendo da 

seguinte forma: I. marcou dois pontos em cada lado da mesa, dividindo-o em três partes 

iguais; e, II. Retirou os quatro cantos da mesa, utilizando como referência as marcações 

feitas. Que fração do tampo da mesa corresponde à área retirada? 

 

Figura 4 - Mesa octogonal 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-
2014.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 

A) 2/9 

B) 1/3 

C) 4/9 

D) 2/3 

Objetivos: Aplicar o conceito de divisão e de fração; requer a compreensão de que 

apesar de ter quatro pontos em cada lado há três partes iguais e, por fim, sobreposição 

de figuras para comparativo de área. 

Sobre o vídeo: Conceito de divisão e de fração; o entendimento de apesar ter quatro 

pontos em cada lado há três partes iguais e, por fim, compreender que cada triângulo 

retirado corresponde há 1/18 pois, como o quadrado inicial foi repartido em 3 partes em 

todos os lados logo, ele foi decomposto em 9 quadrados menores e, como o triângulo é 

a metade desse quadrado menor, portanto, 1/18 corresponde cada triângulo. Depois 

disso, é uma conta simples que envolve multiplicação ou adição simples de fração e, por 

fim, simplificação para marcar a alternativa correta. 

O professor inicia o vídeo já com a figura 3 da questão no quadro e com a 

pergunta ao lado. 
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Figura 5 - Quadro da questão 13 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/videoaulas/videos-2014/. Acesso 
em: 06 de setembro de 2019. 

 

Ele faz a releitura da questão e começa a resolver de acordo com os objetivos 

que citei acima. Porém, como se trata de um vídeo para estudantes que vão ingressar no 

colégio, alguns detalhes poderiam ser modificados: a contagem dos triângulos de uma 

fileira, com a respectiva multiplicação por 3, ao invés de falar que são “9 quadrados e 

depois vezes dois”. O comentário de que “as pessoas normalmente simplificam a 

fração” poderia ser modificado por “na Matemática, simplificamos a fração para a 

forma mais simples possível” e a palavra irredutível poderia ser suprimida. 

 O vídeo condiz com a proposta do projeto, é curto na medida certa, sucinto, 

explicativo e não apresenta erros conceituais. 

 

QUESTÃO 15 de 2014 

Na figura está representado um triângulo equilátero ABC, de perímetro 27 cm. Nesse 

triângulo destacam-se os pontos D e E sobre o lado AB; F e G sobre o lado BC; e, H e I 

sobre o lado AC, de modo que cada lado fique dividido em três partes de mesmo 

comprimento. 

 

Figura 6 - Triângulo com doze pontos 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-
2014.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 
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Considere agora o polígono obtido por meio da seguinte construção: 

 retiram-se os segmentos DE, FG e HI; e, 

 constroem-se sobre os lados do triângulo ABC triângulos equiláteros com lado de 

comprimento igual ao de cada segmento retirado, como mostra a figura a seguir. 

Figura 7 - Estrela de seis pontas 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-
2014.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 

 

O perímetro do polígono obtido acima, em centímetros, será de: 

A) 27. 

B) 36. 

C) 45. 

D) 54. 

 

Objetivos: Utilizar o conceito de perímetro, identificando um triângulo equilátero e, 

efetuando a adição (ou multiplicação) e divisão de números naturais. 

Sobre o vídeo: O vídeo inicia com a figura 2 da questão no quadro e com a informação 

de que o perímetro da figura 1 é igual a 27 cm. 
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Figura 8 - Quadro da questão 15 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/videoaulas/videos-2014/. Acesso 
em: 06 de setembro de 2019.. 

 

 O professor faz a releitura de toda questão e antes de começar a resolver ressalta 

que o tracejado da figura 2 não conta para o cálculo, mas não explica o motivo. Depois, 

começa a resolver, explica rapidamente o que é um triângulo equilátero e chega a 

conclusão que cada pedaço será 27 dividido por 9, chegando em 3 cm. Nesse momento, 

ele diz que o tracejado não faz parte da figura e o retira da conta final, alega por se tratar 

de um triângulo equilátero, todos os lados são iguais e faz a contagem de 12 traços 

medindo 3 cm, portanto, 36 cm. 

 Nesse vídeo, acho que faltou explicar o que é perímetro. A explicação da 

questão foi adequada ao público-alvo, só faltou definir previamente o que é perímetro. 

Além disso, pode surgir questionamentos porque o tracejado não contará a princípio 

porém, o professor esclarece depois. A abordagem apesar de ter sido clara não foi 

precisa e, não há erros conceituais. 

 

QUESTÃO 19 de 2014 

Nesta malha quadriculada, a figura destacada representa uma pista para caminhadas. 

Uma pessoa deu seis voltas completas nessa pista, percorrendo 216 metros. 

 

 

 

 



39 
 

Figura 9 - Pista de Caminhada 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-
2014.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 

 

A área delimitada por essa pista, em metros quadrados, é: 

A) 60. 

B) 48. 

C) 43,2. 

D) 38,4. 

 

Objetivos: Utilizar os conceitos de perímetro e área utilizando a malha quadriculada. 

Sobre o vídeo: O vídeo começa com a figura desenhada, com a informação da 

quantidade de voltas equivalente a 216 metros e a pergunta da questão. 

Figura 10 - Quadro da questão 19 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/videoaulas/videos-2014/. Acesso 
em: 06 de setembro de 2019. 
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 O professor inicia fazendo a releitura da questão e logo em seguida, começa a 

fazer a divisão de 216 por 6 chegando a 36 m que seria equivalente a uma volta. 

Menciona que essa volta é o contorno da figura, com isso, é possível encontrar o lado de 

cada quadradinho, basta pegar o 36 e dividir por quantos lados têm na borda da figura. 

Encontrou 18 lados, portanto, 36 dividido por 18, 2 m de lado, cada quadrado. Se cada 

quadrado tem 2 metros de lado, logo, a área é 4 m². Depois disso, fez a contagem de 

quantos quadrados são e chegou em 60 cm². 

 A explicação foi condizente ao público-alvo e a própria questão, foi bem 

resumida apesar de muitas etapas que a questão contém e, de fácil compreensão dos 

estudantes devido a linguagem simples e direta. 

 

QUESTÃO 17 de 2015 

Para escrever “PEDROII”, um aluno usou uma malha quadriculada com 50 

quadradinhos onde alguns devem ser pintados de preto, formando as letras desejadas. 

A seguir, um exemplo com a formtação da letra P nesta malha: 

Figura 11 - Grande P 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-2015.pdf. 
Acesso em: 25 de abril de 2019. 

 

Que porcentagem da malha quadriculada é ocupada pela letra P? 

A) 30%. 

B) 35%. 

C) 42%. 

D) 48%. 

Objetivos: Utilizar o conceito de fração parte/todo e transformação para porcentagem. 
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Sobre o vídeo: O vídeo inicia com a figura desenhada e com a pergunta ao lado. 

 

Figura 12 - Quadro da questão 17 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/videoaulas/videos-6o-
ano-do-ensino-fundamental-2015/. Acesso em: 06 de setembro de 2019. 

 

 O professor faz a releitura da questão no início, atenta que a malha é de 10 por 5 

quadradinhos, portanto têm-se 50 quadradinhos no total. Depois disso, faz a contagem 

de quantos estão coloridos, chegando em 21 quadradinhos pintados. Para colocar em 

porcentagem, foi dito que poderia dividir 21 por 50 chegando a um número decimal e 

depois teria que transformar em porcentagem. Porém, o professor vai por outro caminho 

e explica que como se trata de uma porcentagem, teria que ter embaixo 100, portanto, 

teria que multiplicar por 2 embaixo, mas que não poderia alterar a fração, isto é, teria 

que multiplicar por 2 em cima também para encontrar a fração equivalente, chegando na 

resposta 42%. 

 O vídeo tem uma abordagem adequada, sem erros conceituais, porém, a um 

detalhe que poderia ser modificado nesse vídeo: o professor ao escrever que são 50 

quadradinhos no total, coloca apenas o “50” no quadro, não escreve “total”, 

ocasionando em um número solto no meio das contas, faltou a informação ao lado do 

número 50 que representava o todo. Fora isso, o vídeo foi curto e sucinto já que a 

questão não envolve grandes contas e nem conceitos aprofundados. A linguagem foi 

boa e adequada para a faixa etária. 

 

QUESTÃO 19 de 2016 - Tarde 

Mosaicos são composições artísticas em que uma ou mais figuras são utilizadas 

repetidamente a fim de cobrir todo o espaço conforme um padrão estabelecido. Por 



42 
 

exemplo, o mosaico 1 foi criado a partir de duas figuras em formas animais: um peixe e 

um pássaro. Já o mosaico 2 foi construído a partir de um animal: um lagarto. 

Figura 13 - Mosaicos 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-2016-
prova-B.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 

 

 

Após conhecer um pouco sobre o trabalho de Escher, Ana Clara resolveu criar seu 

próprio mosaico e obteve o seguinte resultado: 

 

Figura 14 - Mosaico com Octógonos 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-2016-
prova-B.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 
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Nessa construção, Ana Clara utilizou um polígono de oito lados, representado a 

seguir. 

Figura 15 - Octógono 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-2016-
prova-B.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 

 

O polígono utilizado por Ana Clara está sobre uma malha quadriculada em que cada 

quadrado representa uma unidade de área (u.a.). 

Dessa forma, podemos afirmar que a área coberta pelo mosaico de Ana Clara mede: 

 

a) 524 u.a. 

b) 544 u.a. 

c) 556 u.a. 

d) 564 u.a. 

 

Objetivos: Utilizar o conceito de área em malha quadriculada, visualização de figuras 

compostas para o cálculo de área da mesma. 

Sobre o vídeo: inicia-se com a figura unitária desenhada já com alguns cortes 

previamente feitos pelo professor e, embaixo já o cálculo de quantas figuras são, 

compostas tanto na parte horizontal e quanto na vertical do mosaico. 
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Figura 16 - Quadro da questão 18 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/videoaulas/videos-ensino-
fundamental-2016-tarde/. Acesso em: 06 de setembro de 2019.. 

 

O professor faz a releitura parcial da questão, explica bem rapidamente o que precisa 

encontrar e, menciona que para a área do mosaico como está em um retângulo, precisará 

da medida da base e da altura para multiplica-las. Após esses comentários, coloca uma 

animação explicando todos os cortes que ele fez, só que ao invés ser na figura unitária o 

vídeo mostra esses cortes no mosaico em si, vai narrando tudo de forma que a animação 

prossegue. 

Figura 17 - Animação da questão 18 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/videoaulas/videos-ensino-
fundamental-2016-tarde/. Acesso em: 06 de setembro de 2019. 

 

 Depois ele conclui que são 34 traços de base e 16 de altura no mosaico, portanto, 

34 x 16 = 544 u.a.. 
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 A construção do quadro inicial foi complexa e, só dá para compreender de 

acordo com o avanço das explicações. Quando o professor falava do Mosaico no início, 

poderia mostrar a figura ao lado dele na parte do vídeo que tem o quadro em branco, 

porém, mostrou quase no final do vídeo isso, com uma animação bem explicativa e 

condizente ao entendimento de quem assiste. Sem essa animação era difícil de entender, 

a abordagem não era clara e nem precisa, com ela o vídeo passa a ter um entendimento 

satisfatório. 

 No geral, o vídeo apresenta uma abordagem satisfatória para o público-alvo, 

porém com uma linguagem não clara.  

 

QUESTÃO 20 de 2016 - Manhã 

Ao se formar no Pedro II, um aluno pegou os doze emblemas acumulados ao longo dos 

anos na escola e colocou-os em forma circular para tirar uma foto, como mostram as 

figuras a seguir: 

 

Figura 18 - Emblema e o círculo de emblemas 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-2016-
prova-B.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 

 

Nas imagens a seguir, a figura da esquerda mostra o emblema numa malha quadriculada 

equivale a uma unidade de área (u.a.), enquanto a figura da direita representa a 

formação circular feita a foto. 
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Figura 19 - Representação do emblema e o círculo de emblemas 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-2016-
prova-B.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 

Sabendo que, na foto, cada emblema teve a sua área reduzida a um quarto, pode-se 

afirmar que a área total dos doze emblemas da foto equivale a: 

a) 420 u.a. 

b) 210 u.a. 

c) 108 u.a. 

d) 105 u.a. 

 

Objetivos: Utilizar o conceito de área em malha quadriculada, reduzindo o cálculo ao 

de medida de área de figuras compostas. 

Sobre o vídeo: O vídeo inicia com a figura do emblema na malha quadriculada já 

desenhado no quadro, com a informação que serão 12 emblemas e ¼ da área. 

 

Figura 20 - Quadro da questão 20 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/videoaulas/videos-ensino-
fundamental-2016-tarde/. Acesso em: 06 de setembro de 2019. 
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 O professor faz a releitura do problema, e menciona todas as etapas que 

precisará efetuar. Depois, ele começa a fazer os cortes no emblema unitário, diferente da 

questão 19 do ano de 2016 tarde (a questão do mosaico) que já começou o vídeo com os 

cortes, tornando a explicação dessa questão (20) mais rica para a compreensão de quem 

o assiste. 

 Ao fazer os cortes, em cada um, o professor menciona como se faz as contas e 

coloca os resultados ao lado deles e, por fim, soma esses resultados, chegando em 35. 

 Depois, pega o 35 multiplica por 12, já que são doze emblemas, resultando em 

420. A partir desse ponto, relembra que houve redução de um quarto e que precisa 

efetuar 420 dividido por 4, concluindo 105 u.a.. 

Há algumas observações a se fazer. Primeiro, poderia dizer que se são 12 

emblemas e se reduziu a ¼ da figura, poderia calcular o valor de um emblema e depois 

multiplicar por 3, facilitando as contas em si. Há um erro conceitual na fala ao dizer, 

que no final houve uma redução de ¼ da figura, o que na verdade, houve redução a um 

¼ dela; se fosse redução de ¼ da figura, ele teria que determinar quanto é ¼ e subtrair 

do total dos 12 emblemas. Esse erro é mencionado em dois momentos, no início do 

vídeo na releitura da questão e no final quando é determinado o ¼ da figura. Um detalhe 

que faltou na escrita do vídeo foi em relação a grandeza do resultado. Foram colocados 

os valores 35 e 420 mas, sem a grandeza u.a.. 

Apesar dessas observações, o vídeo foi um pouco mais longo do que os demais, 

porém, como foi dito anteriormente, o professor faz os cortes da figura em vídeo, com 

isso prolonga o seu tempo, mas deixa claro o cálculo que está efetuando, tornando o 

aprendizado mais significativo. 

 

QUESTÃO 16 de 2017 - Manhã 

A figura a seguir ilustra a planta de um estacionamento, composto por quatro terrenos 

quadrangulares (tem o formato de quatro quadrados). Os dois terrenos de maiores áreas 

possuem 64m² e 121m² , como mostra a figura a seguir: 
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Figura 21 - Quadrados 

 
 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/EF-
2017.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 

 

A medida do perímetro desse estacionamento é igual a: 

(A) 60m. 

(B) 68m. 

(C) 88m. 

(D) 185m. 

Objetivos: Cálculo do lado do quadrado sabendo a sua área, perímetro de figuras 

compostas e, translação de comprimentos. 

Sobre o vídeo: Inicia-se com a figura pronta com a pergunta em cima. 

Figura 22 - Quadro da questão 16 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/videoaulas/videos-
6oano2017/. Acesso em: 06 de setembro de 2019. 

 

O professor faz a releitura da questão e explica como faz o cálculo de retângulo 

para chegar a conclusão que é análogo ao do quadrado, a partir daí, começa a resolução 

em si. 
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Ele inicia a fala, dizendo que precisa achar o valor do lado do quadrado de 

121m², sabendo que um número vezes ele mesmo é 121, portanto, esse número é 11 

metros. Faz o mesmo para o de 64 m², chegando em 8 metros. Após esses valores, o 

professor translada os lados que não contém nenhuma medida para formar um grande 

retângulo de 19 metros de comprimento por 11 metros de altura. Assim, calcula o 

perímetro, chegando em 60 metros. 

O vídeo apesar de uma abordagem clara, ele poderia ter sido encurtado se não 

houvesse tanto a explicação inicial de que o cálculo para a área do quadrado é análogo 

ao do retângulo. Ao invés disso, bastava dizer que o quadrado é o quadrilátero com 

lados iguais e ângulos congruentes e que a área é a multiplicação de dois de seus lados. 

Outro detalhe que poderia ser modificado é a ordem da resolução, poderia começar com 

o quadrado de 64 m² ao invés do 121 m² pois, é mais simples de pensar no 8, a partir 

daí, pensar no 11 depois. Por fim, a explicação do perímetro foi condizente ao público-

alvo e, a explicação do translado das partes para formar o retângulo maior também. 

 

QUESTÃO 18 de 2018 - Tarde 

Após uma aula passeio ao Museu Nacional, um estudante decidiu representar um 

sarcófago que guardava a múmia que mais lhe chamou atenção. Na figura a seguir, a 

parte pintada em cinza corresponde ao desenho que realizou no papel quadriculado. 

Figura 23 – Sarcófago 

 

 Fonte: Disponível em: http://www.cp2.g12.br/blog/cp2digital/files/2018/08/2018-
Prova_6_EF.pdf. Acesso em: 25 de abril de 2019. 
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A área do sarcófago representado na malha quadriculada é: 

(A) 15 cm². 

(B) 25 cm². 

(C) 30 cm². 

(D) 35 cm². 

Objetivos: Cálculo de área em malha quadriculada unindo metades. 

Sobre o vídeo: O vídeo inicia com a figura pronta sem estar pintada. 

 O professor reler o enunciado, e começa a contar quantos quadradinhos têm por 

completo e quantas metades têm para uni-las, somando tudo são 25 cm². 

 Esse vídeo foi curto, afinal a questão não requer grandes conhecimentos, apenas 

habilidade de contar e juntar metades para se tenha um inteiro. 

Sobre o quadro inicial, tem uma linguagem simples e direta pois não necessitava 

da figura pintada mesmo, ocasionando em um espaço para fazer pontos dentro dela 

facilitando na contagem. 
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3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Após a análise das questões de área e perímetro do projeto #partiucp2 apresenta-

se nesse capítulo a seguinte proposta de sequência didática, que se encontra na íntegra 

no apêndice desse trabalho. 

 A seguir tem uma análise das questões elaboradas e suas justificativas para essa 

sequência didática. 

 

3.1 Análise da Sequência Didática 

 

Primeiro é solicitado que o estudante monte o Tangram, depois para dividir em 

quadradinhos, como se fosse uma malha quadriculada, para melhor visualização nas 

questões posteriores. Esse desenvolvimento condiz com a seguinte habilidade que a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC): “EF06MA23) Construir algoritmo para 

resolver situações passo a passo (como na construção de dobraduras ou na indicação de 

deslocamento de um objeto no plano segundo pontos de referência e distâncias 

fornecidas etc.)”. (BRASIL, 2018, p. 303) 

Com os quadradinhos da segunda etapa, é solicitado na terceira que o estudante 

analise a razão de cada peça do Tangram com o quadrado inicial, e a represente sob a 

forma de fração irredutível, número decimal e porcentagem. Essas representações 

contemplam as diversas formas de escrita matemática conforme a BNCC defende: 

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas 

em malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de 

quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem 

ter a mesma medida de área. (BRASIL, 2018, p. 293). 

  

 A quarta questão está relacionada com a terceira, mas ao invés de analisar os 

quadradinhos, pede-se que o estudante encontre quantas vezes triângulo menor cabe em 

cada peça do Tangram. Além disso, é introduzida uma forma algébrica de expressar os 

lados do triângulo menor para determinar o perímetro das demais peças do Tangram. 

Essa questão engloba diversas áreas que a BNCC defende como habilidades: 

 

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da 

unidade de medida utilizada. (BRASIL, 2018, p. 289) 

(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de 

objetos, de figuras planas ou de desenhos. (BRASIL, 2018, p. 289) 

(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá-los em 

relação às medidas dos lados e dos ângulos. (BRASIL, 2018, p. 303) 
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Na quinta questão, vem outra discussão, será que áreas iguais terão o mesmo 

perímetro? A BNCC diserta sobre essa questão na seguinte habilidade: (EF05MA20) 

Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas 

diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros 

diferentes.  

 Na sexta questão, solicita que o estudante realize a montagem de figuras que são 

utilizadas para a discussão da comparação das áreas e perímetros de figuras da sétima 

questão. Espera-se que os estudantes concluam que todas as figuras têm a mesma área 

pois, foi solicitado que não haja sobreposição entre as peças e que se utilize todas, 

porém, possivelmente, haverá divergências entre seus perímetros; enfatizando mais uma 

vez a habilidade EF05MA20 da BNCC. 

 Na oitava questão, é pedido ais estudantes para usar o software Geogebra 

(programa gratuito de geometria dinâmica), mas, com o conhecimento da realidade das 

escolas brasileiras, sabemos que nem todas têm um laboratório de informática ou 

recursos para tal, portanto, aponta-se a possibilidade que o estudante a realiza com lápis 

e papel, inclusive, utilizando a Tangram da primeira questão.  Mais uma vez, a BNCC 

defende a seguinte habilidade: “(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e 

esquadros, ou softwares para representações de retas paralelas e perpendiculares e 

construção de quadriláteros, entre outros.” (BRASIL, 2018, p. 303) 

Nessa questão, existe uma discussão importante da relação entre área e 

perímetro, no caso, é solicitado que os estudantes realizem tanto o deslocamento de 

peças, bem como, a retirada de uma parte do Tangram e façam observações sobre a 

respectiva área e o respectivo perímetro, comparando os valores com a figura inicial. 

 Na nona questão, ao estudante deve mostrar a habilidade de montar figuras com 

as características pedidas de área e de perímetro. 

 A décima questão utiliza os Pentaminós para a compreensão do conceito de área. 

Na primeira figura, há uma malha quadriculada para o entendimento de como são 

caracterizadas as peças dos Pentaminós, em seguida, há dois exemplos sem a malha, 

mas com as peças coloridas. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A Educação à Distância é uma modalidade de ensino que têm crescido nos 

últimos anos no Brasil e no mundo, inclusive na Educação Matemática, principalmente 

com videoaulas. Sem contar, que com a modernização do mundo, a educação em si 

precisa se modernizar para ser mais atrativa para o atual estudante. 

 No Colégio Pedro II, existe um projeto de videoaulas chamado #PartiuCP2, que 

visa o ensino de questões do curso de ingresso para a instituição. Esses vídeos 

apresentam a ótica de resolução dos problemas das provas de acesso com as 

observações dos professores da própria instituição, ocasionando em um aprendizado 

mais significativo e direcionado para o objetivo do mesmo. 

 Ao serem analisados tais vídeos, podemos fazer uma análise da adequação, cuja 

linguagem foi bem adaptada, a didática pedagógica utilizada pelo professor condiz com 

a faixa etária dos estudantes que estarão vendo e com a proposta do projeto. 

 Esta análise serviu para a construção de uma Sequência Didática, baseada 

também na BNCC, que poderá ser utilizada para a formulação do conceito de Área e 

Perímetro para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. 

 Em breve, esta sequência didática será aplicada na Escola Municipal Brigadeiro 

Eduardo Gomes pela professora Fátima Cristina e nas futuras turmas de 6º ano do EF do 

professor/pesquisador deste TCC. 
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APÊNDICE A - SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA 6º ANO – ÁREA E 

PERÍMETRO 

1) Confeccionar um Tangram a partir de um quadrado de 8 cm. Trace as linhas 

preservando a proporção das figuras conforme a debaixo. 

Figura 24 - Tangram 

  
Fonte: Disponível em: https://images.app.goo.gl/iR6A3nMHtG6rDh7f9. Acesso em: 15 de abr. 

2019. 

2) Com o Tangram feito no exercício 1, divida todo Tangram em quadradinhos 

de 1 cm por 1 cm. 

Figura 25 - Tangram dividido em quadradinhos 

 

Fonte: Disponível em: https://images.app.goo.gl/9uc46FWwgn1xxnui8, acesso em: 15 de abril 

de 2019. 

https://images.app.goo.gl/9uc46FWwgn1xxnui8
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3) Analisar a razão de cada peça (exercício 2) em relação ao quadrado inicial. 

Cada Figura Fração Irredutível Número Decimal Porcentagem 

Triângulo Pequeno    

Triângulo Médio    

Triângulo Grande    

Quadrado    

Paralelogramo    

 

4) Observando o triângulo pequeno. 

- Preencha a tabela. Quantas vezes o triângulo pequeno cabe no _________? 

Quadrado Menor  

Triângulo Médio  

Triângulo Maior  

Paralelogramo  

Quadrado Maior  

- Observando o triângulo pequeno, podemos afirmar que é um triângulo: 

a) Equilátero 

b) Isósceles 

c) Escaleno 

 

- Com isso, sabemos que ele tem quantos lados iguais e quantos diferentes? ____ e 

____. 

- Chamado de a o lado igual e b o lado diferente. Como podemos expressar o perímetro desse 

triângulo? _____________________. 

- A partir dessas informações, como podemos expressar o perímetro de cada peça em relação ao 

triângulo pequeno? 

Quadrado menor  

Triângulo médio  

Triângulo Maior  

Paralelogramo  

Quadrado maior  
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5) Foram desenhadas cinco bandeirinhas iguais, numeradas. 

 Figura 26 - Bandeirinhas 

 
 Fonte: Geometria - Na era da imagem e do movimento. Pg. 57.  

 

É possível obter uma nova figura que tenha: 

 área menor e perímetro menor que a figura 1? (usar a figura 2) 

 área maior e perímetro menor que a figura 1? (usar a figura 3) 

 área menor e mesmo perímetro que a figura 1? (usar a figura 4) 

 área menor e perímetro maior que a figura 1? (usar a figura 5) 

6) Com todas as peças do Tangram, montar 3 figuras geométricas quaisquer, de 

forma que, em cada montagem, nenhuma peça sobreponha a outra e, que todos estejam 

interligadas por um vértice ou por um segmento de reta. Tire uma foto de cada exemplo 

montado. 

7) Compare os três exemplos e determine o que tem: 

a) a maior área: ________________ 

b) o maior perímetro: ______________ 

c) Justifique as suas respostas: 

 

(USANDO O GEOGEBRA – pode ser no papel também) 

8) Geogebra: Com as peças do Tangram que aparecem na tela (Apêndice B) 

forme a figura dada e responda as perguntas propostas, registrando-as no papel. 

Se for no papel: Com a peças do Tangram montado no exercício 1, recorte e 

forme a figura dada). 

Figura 27 - Objeto no Tangram 

  
 Fonte: O autor. 
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a) Desloque agora o quadrado até ele encostar no triângulo médio e observe a 

nova figura.  

Essa nova figura tem perímetro maior, menor ou igual ao da figura dada?  

__________________________________________________________ 

Essa nova figura tem área maior, menor ou igual à da figura dada? 

__________________________________________________________ 

b) Volte para a primeira figura, e retire dela o quadrado. O que aconteceu agora? 

- o perímetro  aumentou  (     ) diminuiu   (     ) ficou igual    (     ) 

- a área  aumentou  (     ) diminuiu   (     ) ficou igual    (     ) 

c) Volte para a primeira figura, e retire dela o paralelogramo. O que aconteceu 

agora? 

- o perímetro  aumentou   (     ) diminuiu   (     ) ficou igual    (     ) 

- a área  aumentou   (     ) diminuiu   (     ) ficou igual    (     ) 

d) Deslocando apenas uma peça da figura inicial, construa uma nova figura com 

o mesmo perímetro que ela.  

 

e) Observando com atenção as respostas que você deu acima, decida se são 

verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo.  

Aumentando a área de uma figura, o seu perímetro sempre aumenta (        ) 

Diminuindo a área de uma figura, o seu perímetro sempre diminui  (        ) 

Figuras de mesma área têm sempre o mesmo perímetro                (        ) 

Figuras de formas diferentes podem ter a mesma área         (        ) 

Figuras de formas diferentes podem ter o mesmo perímetro   (        ) 

Podemos afirmar que o perímetro de uma figura aumenta ou diminui quando 

aumentamos ou diminuímos sua área.                   (        ) 

 

9) A figura mostra um canteiro com 12 unidades de perímetro e 6 de área. Tente 

desenhar agora canteiros que tenham 
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Figura 28 - Canteiro 

  
Fonte: Geometria - Na era da imagem e do movimento. Pg. 65. 

 

a) 5 de área e 20 de perímetro;  

b) 6 de área e 10 de perímetro; 

c) 7 de área e 12 de perímetro; 

d) 6 de área e 13 de perímetro; 

e) Qual o menor comprimento de uma cerca para um jardim de 9 quadradinhos 

de área? 

f) Qual o maior comprimento de uma cerca para um jardim de 9 quadradinhos de 

área? 

 

10)  Os Pentaminós pertencem à classe dos "poliminós", assim como o 

conhecidíssimo dominó. O termo "poliminó" teria sido proposto por Solomon W. 

Golomb, matemático chefe do Laboratório de Jato Propulsão do Instituto de Tecnologia 

da Califórnia, no ano de 1954.Um pentaminó é um poliminó composto de cinco 

quadrados congruentes, conectados ortogonalmente. Observe cada figura abaixo 

formada pelas peças os Pentaminós (considere que lado do quadradinho tenha 1 cm): 

Figura 29 – Elefante 

  

Fonte: Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-

LRZx1P640qY/VhrJeW4RBlI/AAAAAAAAAPw/EfQQi_r7ZzE/s1600/elefante.png. Acesso em 30 de 

abril de 2019 
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Figura 30 - Cachorro 

 

Fonte: Disponível em: http://tlpuzzle.weebly.com/pentomino-zoo.html. Acesso em 30 de abril de 

2019. 

Figura 31 - Peixe                                                         

 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/446771225519997959/. Acesso em 30 de abr. 2019. 

 

a) Quantos quadradinhos tem cada figura? 

Figura 29 - __________ 

Figura 30 - __________ 

Figura 31 - __________ 

 

b) Se cada quadradinho tem 1 cm de lado, quanto mede o perímetro de cada figura? 

Figura 29 - __________ 

Figura 30 - __________ 

Figura 31 - __________ 

c) Qual figura tem a maior área? 

Figura 29 (    )  Figura 30 (    )  Figura 31 (    ) 
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APÊNDICE B - TELAS DO GEOGEBRA DA QUESTÃO 8 DA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Como aparece inicialmente: 

Figura 32 - Tela inicial Geogebra 

 
Fonte: O autor. 

 

 

Depois de formar a figura proposta: 

Figura 33 - Tela final Geogebra 

 
 Fonte: O autor. 

 


