Image not found
http://www.fepeg.unimontes.br/sites/all/themes/fepeg/images/topo2015.jpg
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Introdução: Neste trabalho apresentamos uma atividade lúdica como forma alternativa e auxiliar de realizar
ensino e aprendizagem de conteúdos da iniciação à geometria plana prevista para o 6º ano do ensino
fundamental. A perspectiva adotada está pensada para o uso de materiais que podem ser encontrados
facilmente, e que deles se podem construir materiais didáticos com boa qualidade para uso em sala de aula,
sendo que a criatividade e a inovação devem exercer papel fundamental em casos de condições adversas.
Nesse sentido, o talento de professores e de alunos é estimulado pela apresentação de problemas que podem
ser representados via objetos imagéticos no campo perceptivo. Objetivo: O objetivo das atividades aqui
propostas é despertar a criatividade de alunos e de professores para a construção de objetos de geometria
plana que melhoram a depreensão de uso de objetos geométricos como dados de em situações problemas.

Metodologia: As atividades propostas baseiam-se construir objetos geométricos com a utilização de tangrans
via dobraduras. Essas atividades colaboram para a percepção de elementos geométricos em figuras planas,
como, pontos, vincos, ângulos, segmentos, curvas, regiões internas e externas, fronteira, e propriedades que
dependem de distâncias, como perímetro e área. Também utilizamos jujubas e palitos para certos
procedimentos de alcançar representações particulares nos tangrans dando a conversão de linguagens
textuais para as pictóricas. Resultados: A partir da construção de tangrans, conforme foram adaptadas e
adotadas, constatamos a relevância de conversão de linguagens textuais e vocálicas para pictóricas e
hipertextuais, na melhoria do aprendizado dos alunos sobre as propriedades de figuras planas. Conclusão:
Percebemos a satisfação dos alunos e a melhoria de sua visão quanto a possibilidade de contextualizar
conhecimento geométrico e sua importância no cotidiano.
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