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Material Didático (MD)

É qualquer instrumento útil para o ensino-aprendizagem.

Podem ser estáticos ou dinâmicos.

O MD oportuniza novas descobertas.

O professor é o mediador.

Mas, qual MD utilizar na minha aula?



Um Desafio ao Professor

 Como saber usar esse material?
 A quais conceitos matemáticos ele está associado?
 Qual metodologia seria adequada ou apropriada?
 Como elaborar uma atividade prática vinculada ao

conteúdo?



Autores e os MD
Sergio Lorenzato

(Laboratório de Ensino da Matemática)

Ana Maria Kaleff
(Artigos sobre materiais didáticos  de Matemática)

Rogéria Rêgo, Rômulo Rêgo e Kleber Vieira 
(Laboratório de Ensino de Geometria)



Obstáculo Didático

Segundo Guy Brousseau (1983) os obstáculos de origem
didática são aqueles ligados intrinsicamente às escolhas
do professor no processo educacional.



Contrato Didático
Segundo Guy Brousseau (1982) são as expectativas do
professor em relação ao aluno e deste em relação ao professor
incluindo-se, nessa relação, o saber e as formas como esse
saber é tratado por ambas as partes. Se definem:

 O direito de falar e de ouvir de cada uma das partes;
 A forma de relacionamento dos alunos dentro da sala de aula; 
 A forma de relação desses com o professor;
 A distribuição das responsabilidades;
 A determinação de prazos;
 A proibição ou permissão do uso de recursos, ...



Transposição Didática 
Yves Chevallard



Tendências Metodológicas

 Investigação Matemática.
Modelagem Matemática.
 Resolução de Problemas.
 Tecnologias.
 Jogos.
 Etnomatemática.
História da Matemática.



Materiais Didáticos



Números e Álgebra
Blocos e cubos             Produtos notáveis                Discos de frações



Geometria Plana
Conjunto de formas geométricas Tangram: circular, coração, oval,

quadrado, retangular e triangular



Geometria Plana

• Conjunto de formas geométricas.

• Conjunto de sólidos geométricos.

• Conjunto de sólidos geométricos em acrílico.

• Tangram: circular, coração, oval, quadrado, retangular e 
triangular.

• Triminós, tetraminós e pentaminós.



Geometria Espacial
Sólidos geométricos em acrílico



Grandezas e Medidas
• Ampulheta

• Cronômetro

• Instrumentos de medidas

• Copos graduados , conjunto de provetas, ...

• Relações métricas do triângulo retângulo

• Teodolito ótico



Função
Jogo Batalha naval

Geoplano

Torre de Hanói



Tratamento da Informação
• Kit de dados

• Kit de probabilidade

• Notas e moedas do sistema 
monetário

• Geoplano para construção de 
gráficos



Plano de Aula



Roteiro da 
Atividade Prática



Volume ou Capacidade?
• Obter a medida da aresta (a) do cubo. 

Aresta = 10 cm
• Cálculo teórico do volume pela fórmula.

V = a3

V = 1000cm3

• Com o copo de Becker encher de água o cubo.
• Obter  a capacidade em mililitros (ml).

860 ml 



Erro Experimental
Não deve ultrapassar 5%, seja positivo ou 

negativo o resultado.
( - 5% < E <  5%)

Caso ocorra, inicialmente, os alunos devem 
refazer o experimento ou os cálculos com a 

fórmula. 



O Cubo

Investigar o erro, porque ultrapassou os 5%.



O Cubo
Para completar o cubo com água, temos o volume 
interno, então, devemos descontar a espessura do 
acrílico. Assim:  aresta = 9,6cm 

V = 9,63 então      V = 884,736 cm3

Erro aceitável, não ultrapassou os 5%.



Práticas em sala de aula



Práticas em sala de aula



Práticas em sala de aula



Práticas em sala de aula
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