
IX SEMANA ACADÊMICA DA MATEMÁTICA 

III WORKSHOP DO PROFMAT 

UTFPR - TOLEDO 
 

 

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO  
 

Segunda 

(02 de maio) 

Terça 

(03 de maio) 

Quarta 

(04 de maio) 

Quinta 

(05 de maio) 

Sexta 

(06 de maio) 

19:00 - 22:00 

 

Palestra de Abertura 

(online) 

19:00 - 22:30 

 

Mesa de Discussão 

(online) 

19:00 - 20:30 

 

Oficinas 

(presencial e online) 

19:00 - 22:30 

 

Oficinas 

(presencial e online) 

13:30 - 15:00 

 

Palestra Workshop 

(online) 

- - 

20:30 – 20:45 

 

Coffee Break 

(presencial) 

Bloco C 

20:30 – 20:45 

 

Coffee Break 

(presencial) 

Bloco C 

17:45 – 19:00 

 

Palestra Vinculada ao 

PROFMAT 

(online) 

19:00 - 20:15 

 

Apresentação de 

Trabalhos 

(presencial) 

- - 

20:45 – 22:30 

 

Oficinas 

(continuação) 

(presencial e online) 

20:45 – 22:30 

 

Oficinas 

(continuação) 

(presencial e online) 

20:30 - 23:00 

 

Sarau 

(presencial) 
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IX SEMANA ACADÊMICA DA MATEMÁTICA 

III WORKSHOP DO PROFMAT 

UTFPR - TOLEDO 
 

 

 

02 de maio – Segunda-feira (19hs) 
 

Mesa de Abertura 

Palestra: Tecnologias Digitais e Inovação Escolar: gamificação como proposta metodológica educacional 

Palestrantes: Prof. Dr. Marcelo Souza Motta (UTFPR – Curitiba) 

     Profa. Ma. Taniele Loss (UTFPR – Curitiba) 

Online pelo link: https://youtu.be/X1t8t14dYP8 

 

 

 

 

 

03 de maio – Terça-feira (19hs) 
 

Mesa redonda: Impactos e Desafios da BNCC na Formação do Professor de Matemática 

Participantes: Profa. Dra. Flávia Dias de Souza (UTFPR – Curitiba) 

       Prof. Dr. Sérgio Carrazedo Dantas (UNESPAR - Apucarana) 

Mediador: Prof. Dr. Cezar Ricardo de Freitas (UTFPR – Toledo) 

Online pelo link: https://youtu.be/KEuMF3QFp-Y 
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04 de maio – Quarta-feira (19hs) 

 
1 – Introdução à Linguagem Python 

Prof. Paulo Gamero (FPTI - Foz do Iguaçu) 

Online pela Sala Zoom no link: 

https://us02web.zoom.us/j/85418519229?pwd=U0ZDWCswbloxYkVlTUhod2ZjbHJHQT09 

 

2 – Oficina Básica de Robótica (Parte 1) 

Prof. Guilherme Poleto (UTFPR - Toledo) 

Prof. Eloí Lucas Amendola Gomes (UTFPR - Toledo) 

Prof. Augusto Cesar Becker (UTFPR - Toledo) 

Prof. Lucas Freitas dos Santos (UTFPR - Toledo) 

Local: Bloco A – Sala 04/Laboratório de Circuitos 

 

3 – Como elaborar um Game Pedagógico 

Profa. Larissa Arianna Mekelburg (UTFPR - Toledo) 

Profa. Ana Maria Costa Spohr (UTFPR - Toledo) 

Local: Bloco C – Sala/Laboratório 201 

 

4 – Oficina sobre Técnicas de programação aplicadas à simulação de problemas da engenharia 

Prof. Maicon Malacarne (UTFPR - Toledo) 

Local: Bloco E – Sala/Laboratório 303 
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https://us02web.zoom.us/j/85418519229?pwd=U0ZDWCswbloxYkVlTUhod2ZjbHJHQT09
https://us02web.zoom.us/j/85418519229?pwd=U0ZDWCswbloxYkVlTUhod2ZjbHJHQT09


5 – Geometrias não-Euclidianas 

Prof. Rodrigo Lopes (UTFPR - Pato Branco) 

Local: Bloco C – Sala 306 

 

6 – Ensino da Matemática para Pessoas Cegas ou com Baixa Visão 

Prof. Luzia Alves da Silva (UNILA - Foz do Iguaçu) 

Local: Bloco C – Sala 305 
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05 de maio - Quinta-feira (19hs) 
 

7 – Construindo Foguetes: uma proposta de ensino articulando Física e Matemática 

Profa. Mara Parisoto (UFPR - Palotina) 

Local: Bloco C – Sala 204 

 

8 – Oficina Básica de Robótica (Parte 2) 

Prof. Guilherme Poleto (UTFPR - Toledo) 

Prof. Eloí Lucas Amendola Gomes (UTFPR - Toledo) 

Prof. Augusto Cesar Becker (UTFPR - Toledo) 

Prof. Lucas Freitas dos Santos (UTFPR - Toledo) 

Local: Bloco A – Sala 04/Laboratório de Circuitos 

 

9 – Explorando um Game Pedagógico Digital - Arquipélago da Matemática 

Profa. Heloísa Cristina da Silva (UTFPR - Toledo) 

Profa. Jenifer Mariana Haupenthal (SEED - PREMEN) 

Profa. Tainá Florêncio Delanora (SEED - PREMEN) 

Local: Bloco C – Sala 201/Laboratório de Informática  

 

10 – Construindo um Plano de Aula 

Profa. Nívia Martins Ribeiro (SEED - Toledo) 

Local: Bloco C – Sala 305 
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11 – Como criar Games com o UNITY 3D 

Prof. Eduardo Pezutti Beletato dos Santos (UTFPR - Toledo) 

Online pela Sala Zoom no link: 

https://us02web.zoom.us/j/85418519229?pwd=U0ZDWCswbloxYkVlTUhod2ZjbHJHQT09 

 

12 – Modelagem Matemática e suas atividades para o Ensino Fundamental: vamos brincar? 

Prof. Ronalti Walace Santiago (UTFPR - Toledo) 

Local: Bloco C – Sala 306 
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https://us02web.zoom.us/j/85418519229?pwd=U0ZDWCswbloxYkVlTUhod2ZjbHJHQT09


06 de maio - Sexta-feira  

 

13h30min – Palestra vinculada ao Profmat: Ensinando probabilidade com o jogo de dados de Mozart 

Prof. Djones Aldivo Boni (UTFPR - Toledo) 

Online pela Sala Zoom no link: 

https://us02web.zoom.us/j/85418519229?pwd=U0ZDWCswbloxYkVlTUhod2ZjbHJHQT09 

 

 

17h45min - Palestra vinculada ao Profmat: O Profmat e perspectivas quanto ao Doutorado 

(online) 

Prof. Dr. Jorge Herbert Soares de Lira (UFC – Fortaleza) 

Online pelo link: https://youtu.be/Eg8cZpYn9iI 

 

 

 

19h – Apresentação de trabalhos  

Local: Bloco C - Salas 305 e 306 

Ver ensalamento na próxima página 

Apresentações de 10 minutos com mais 5 minutos para discussão 

 

 

20h30min – Sarau da Matemática 

Local: Ginásio de esportes da UTFPR 
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https://us02web.zoom.us/j/85418519229?pwd=U0ZDWCswbloxYkVlTUhod2ZjbHJHQT09


Ensalamento da Apresentação de Trabalhos (19hs) 

Local: Bloco C - Salas 305 e 306 
 

Mediadora: Profa. Ms. Márcia Regina Piovesan 

Horário Apresentador(a) Título Sala 

19hs Ana Maria Costa Spohr 
O SOFTWARE R E O CÁLCULO NUMÉRICO: RESOLUÇÃO DE UMA INTEGRAL 

UTILIZANDO A REGRA DOS TRAPÉZIOS REPETIDOS 
305 

19h15min Carlos Eduardo Dominicali Rigoti 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM O SOFTWARE SCRATCH: CLASSIFICAÇÃO DE 

TRIÂNGULOS 
305 

19h30min Eduarda Debortoli da Silva UMA ANÁLISE A RESPEITO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 305 

19h45min Thais Paula Prunzel 
EQUAÇÃO DO CALOR UNIDIMENSIONAL: RESOLUÇÃO 

ANALÍTICA E COMPUTACIONAL 
305 

 

Mediador: Prof. Dr. Emerson Tortola 

 Apresentador(a) Título Sala 

19hs Marcos Alexandre Auler Oechsler 
TEORIA DOS JOGOS E O EQUILÍBRIO DE NASH NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 
306 

19h15min Kauana Tomasi 
OPERAÇÕES COM FRAÇÕES POR MEIO DAS BARRAS CUISENAIRE: A IDÉIA DE 

MEDIÇÃO 
306 

19h30min Victor Fernando Casarotto 
OS REGISTROS DAS OPERAÇÕES DE ADIÇÃO DE FRAÇÕES HETEROGÊNEAS 

EM CADERNOS DE ALUNOS DO QUINTO E SEXTO ANO 
306 

19h45min Jenifer Haupenthal 
O PROCESSO DE RECONFIGURAÇÃO DE UM GAME PEDAGÓGICO: RELATO DE 

UMA EXPERIÊNCIA 
306 

10 minutos para apresentação + 5 minutos para discussão 
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IX SEMANA ACADÊMICA DA MATEMÁTICA 

III WORKSHOP DO PROFMAT 

UTFPR - TOLEDO 
 

RESUMOS DAS OFICINAS 

04 de maio – Quarta-feira (19hs) 

 
1 – Introdução à Linguagem Python 

Prof. Paulo Gamero (FPTI - Foz do Iguaçu) 

Online pela Sala Zoom no link: 

https://us02web.zoom.us/j/85418519229?pwd=U0ZDWCswbloxYkVlTUhod2ZjbHJHQT09 

 

Resumo: 

O objetivo será apresentar a linguagem Python aos cursistas, introduzindo-os de suas aplicações e importância do seu 

estudo para a análise de dados, uma vez que é uma linguagem de programação muito útil nos dias atuais. Abordaremos 

fundamentos históricos de seu surgimento, a título de entendimento do ponto de partida da linguagem, fomentando 

conhecimentos de funcionalidades, aplicações e métodos de usos, definições de objetos e tratamento dos mesmos de 

forma prática. 

  

Materiais: 

Para a oficina, necessitamos da instalação do Python e também da interface Spyder. Portanto, envio a vocês os links 

para o download e instalação dos mesmos: 

 

Python3: https://www.python.org/downloads/ 

 

PyCharm (Download direto): https://download-cdn.jetbrains.com/python/pycharm-community-2021.3.3.exe  
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2 – Oficina Básica de Robótica (Parte 1) 

Prof. Guilherme Poleto (UTFPR - Toledo) 

Prof. Eloí Lucas Amendola Gomes (UTFPR - Toledo) 

Prof. Augusto Cesar Becker (UTFPR - Toledo) 

Prof. Lucas Freitas dos Santos (UTFPR - Toledo) 

Local: Bloco A – Sala 04 

 

8 – Oficina Básica de Robótica (Parte 2) 

Prof. Guilherme Poleto (UTFPR - Toledo) 

Prof. Eloí Lucas Amendola Gomes (UTFPR - Toledo) 

Prof. Augusto Cesar Becker (UTFPR - Toledo) 

Prof. Lucas Freitas dos Santos (UTFPR - Toledo) 

Local: Bloco A – Sala/Laboratório 04 

 

Resumo: 

Neste minicurso será trabalhado uma introdução à robótica. Na primeira aula será abordada a programação destes 

equipamentos com o uso linguagem C/C + + e a placa de prototipagem Arduino Uno. Já a segunda aula será focada na 

construção de robôs simples lançando mão aos conteúdos aprendidos. Este é curso aberto a todos, mas tem foco em 

pessoas com pouco ou nenhum conhecimento prévio de programação ou eletrônica. Ao final do minicurso se espera 

que os participantes compreendam conhecimentos sobre robótica que sirvam de base para aproveitarem em seus 

respectivos contextos, quer profissionais (sala de aula) ou de lazer. 
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3 – Como elaborar um Game Pedagógico 

Profa. Larissa Arianna Mekelburg (UTFPR - Toledo) 

Profa. Ana Maria Costa Spohr (UTFPR - Toledo) 

Local: Bloco C – Sala/Laboratório 201 

 

Resumo: 

Quando pensamos na palavra “games”, inconscientemente remetemos a brincadeira, diversão ou atividade-não-séria. 

Mas quando pensamos em “games pedagógicos” pensamos em duas possibilidades: ou o jogo ensina algo mas é chato, 

ou o jogo é divertido mas sem enfoque na parte pedagógica. É isso que buscamos abordar neste minicurso: um game 

pedagógico pode ser divertido ao mesmo tempo que ensina, basta saber como desenvolvê-lo. Essa oficina tem como 

objetivo discutir o processo de criação de um game pedagógico a partir dos pressupostos teóricos do design de games 

e o design instrucional. Durante a oficina, os participantes serão convidados a elaborar o esboço de um game pedagógico. 

Venha conosco aprender a como elaborar um game pedagógico!!  
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4 – Técnicas de programação aplicadas à simulação de problemas da engenharia 

Prof. Maicon Malacarne (UTFPR - Toledo) 

Local: Bloco E – Sala/Laboratório 303 

 

Resumo: 

Esta oficina tem o objetivo de desenvolver habilidades de programação e explorar um problema prático, que envolve 

conceitos vistos nas disciplinas de cálculo. Para tal, será abordado o problema de propagação do fluxo de ar durante a 

tosse. Em um primeiro momento os participantes da oficina formarão grupos e tentarão encontrar soluções analíticas 

respeitando as restrições pré-estabelecidas, depois com o uso do MATLAB os mesmos irão desenvolver algoritmos 

para resolver numericamente o mesmo problema. Por fim, serão realizadas discussões, reflexões e algumas formas de 

visualização dos resultados obtidos. 
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5 – Geometrias não-Euclidianas 

Prof. Rodrigo Lopes (UTFPR - Pato Branco) 

Local: Bloco C – Sala 306 

 

Resumo: 

A geometria plana e espacial como conhecemos desde os anos iniciais escolares foi desenvolvida na Antiguidade. Foi 

dado a Euclides o trabalho de compilar os resultados matemáticos conhecidos na época e formalizar em um material 

que hoje chamaríamos de didático, por esse motivo hoje essa é conhecida como Geometria Euclidiana. A base dessa 

geometria é composta inicialmente por cinco noções primitivas e cinco postulados. Dentre os postulados o quinto, 

conhecido como Postulado das Paralelas, é o mais polêmico, uma vez que desde o momento em que o trabalho de 

Euclides foi concluído esse postulado teve as suas críticas. Ao longo da história não faltaram matemáticos que buscaram 

provar o quinto postulado a partir dos quatro primeiros, todavia nenhum deles teve sucesso. Novas concepções surgem 

quando Saccheri prova resultados ao supor por absurdo que o postulado das paralelas não valia. Porém, graças a Gauss, 

Bolya e Lobachewsky um novo mundo foi descoberto ao supor que dado uma reta e um ponto fora da reta existe mais 

de uma paralela passando por esse ponto. Esse novo mundo é conhecido hoje como Geometria Hiperbólica. Porém o 

que parecia ser um mundo totalmente diferente, foi unifica por Riemann, ou seja, ele propos que ambas as geometrias 

podiam ser vistas como um espaço munido de uma métrica. Esse conceito possibilitou o surgimento de muitas 

geometrias e, em especial, a Geometria Esférica. Nessa oficina vamos explorar um pouco dessas geometrias utilizando 

o Geogebra como ferramenta de apoio.  

 

Materiais: Os participantes precisarão levar celular ou tablet com o Geogebra instalado. 
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6 – Ensino da Matemática para Pessoas Cegas ou com Baixa Visão 

Prof. Luzia Alves da Silva (UNILA - Foz do Iguaçu) 

Local: Bloco C – Sala 305 

 

Resumo:  

A realização dessa atividade fundamenta-se no pressuposto de que a ação docente demanda compromisso, planejamento 

e intencionalidade. Bem como, em se tratando de estudantes com deficiência, necessita ter por base a premissa exposta 

por Vygotski (1997) de que, Potencialmente, todas as pessoas - sejam elas com ou sem deficiência -, possuem as 

habilidades necessárias à aprendizagem e ao desenvolvimento. Partindo de tais pressupostos objetiva-se com a oficina 

possibilitar subsídios teórico-metodológicos inerentes à prática pedagógica com estudantes com deficiência visual. Para 

tanto, está organizada em 3 momentos: fundamentação teórica, demonstração de estratégias e metodologias e 

apresentação de alguns recursos didáticos específicos da área. Por fim, espera-se que essa atividade funcione enquanto 

uma mola propulsora aos(às) participantes com vistas a instigá-los(as) a aprofundar seus conhecimentos em relação a 

área da deficiência visual.  
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05 de maio - Quinta-feira (19hs) 
 

7 – Construindo Foguetes: uma proposta de ensino articulando Física e Matemática 

Profa. Mara Parisoto (UFPR - Palotina) 

Local: Bloco C – Sala 204 

 

Resumo: 

Nessa oficina serão discutidos os pressupostos da construção de minifoguetes para reflorestamento, bem como as 

condições para participar do Festival Brasileiro de minifoguetes. O enfoque será interdisciplinar na Física e na 

Matemática. 

 

Materiais:  

Acesse o site com maiores informações: https://sites.google.com/view/prof-wesleydias/tcc?authuser=0 
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9 – Explorando um Game Pedagógico Digital - Arquipélago da Matemática 

Profa. Heloísa Cristina da Silva (UTFPR - Toledo) 

Profa. Jenifer Mariana Haupenthal (SEED - PREMEN) 

Profa. Tainá Florêncio Delanora (SEED - PREMEN) 

Local: Bloco C – Sala 201/Laboratório de Informática 

 

Resumo: 

Qual a primeira palavra que vem à sua mente quando escuta a alguém falar jogo? É possível que você tenha pensado, 

diversão. E quando alguém fala jogo pedagógico ou jogo didático? A resposta foi a mesma? Provavelmente, não! Por 

que perdemos a essência daquilo que é o jogo quando pensamos nesta atividade dentro da sala de aula/escola? Será que 

é possível elaborar jogos didáticos ou pedagógicos que sejam, em primeiro lugar, divertidos? Venha participar da oficina 

Explorando um Game Pedagógico Digital - Arquipélago da Matemática para conversar conosco sobre essas e outras 

questões importantes, e divertidas, dos jogos. 
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10 – Construindo um Plano de Aula 

Profa. Nívia Martins Ribeiro (SEED - Toledo) 

Local: Bloco C – Sala 305 

 

Resumo: 

A Oficina de Planos de aulas abordará a construção de planejamentos pedagógicos com as especificações de cada item 

e os objetivos de acordo com a BNCC. Será apresentado também os planejamentos propostos pela SEED-PR analisando 

sequências didáticas conforme constam no LRCO da rede estadual de ensino público. 

 

 

Materiais: 

Material para anotação, como notebook ou folha e caneta. 
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11 – Como criar Games com o UNITY 3D 

Prof. Eduardo Pezutti Beletato dos Santos (UTFPR - Toledo) 

Online pela Sala Zoom no link: 

https://us02web.zoom.us/j/85418519229?pwd=U0ZDWCswbloxYkVlTUhod2ZjbHJHQT09 

 

Resumo: 

Nesta oficina você vai aprender a criar jogo na Unity, uma ferramenta poderosa e que vejo ganhando mais espaço no 

mercado de desenvolvimento de jogos, principalmente mobile. Vamos ver conceitos do desenvolvimento de jogos com 

Unity na prática, pois o tempo é curto. Vou apresentando alguns conceitos enquanto colocamos a mão na massa. 

Criaremos do zero um jogo de pergunta e respostas (quiz), com as características comuns que vários jogo tem (interface, 

vitória, derrota, pontos, etc), com isso é possível reaproveitar parte do projeto para outros jogos. Ao final desta oficina 

você estará apto à aplicar tudo o que aprender aqui no seu próprio jogo. Vamos lá, quero conhecer a sua curiosidade 

sobre o Unity, e quem sabe, esta oficina gere muitos frutos (jogos e outras coisas mais). 
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12 – Modelagem Matemática e suas atividades para o Ensino Fundamental: vamos brincar? 

Prof. Ronalti Walace Santiago (UTFPR - Toledo) 

Local: Bloco C – Sala 306 

 

Resumo: 

Discorrer sobre a construção da pesquisa com a Modelagem Matemática, que se inicia na graduação e se aprofunda 

no contato com o mestrado. Falar sobre as leituras de Modelagem Matemática para a pesquisa do mestrado e 

apresentar outras possibilidades para a Modelagem Matemática enquanto leituras e teorias. Apresentar e desenvolver 

com os participantes do minicurso duas Atividades de Modelagem Matemática com foco para o Ensino Fundamental 

(quintos e sextos anos), possibilidades para o trabalho em sala de aula. 
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Palestra vinculada ao Profmat: Ensinando probabilidade com o jogo de dados de Mozart 

Prof. Djones Aldivo Boni (UTFPR - Toledo) 

Online pela Sala Zoom no link: 

https://us02web.zoom.us/j/85418519229?pwd=U0ZDWCswbloxYkVlTUhod2ZjbHJHQT09 

 

 

Resumo:  

Você sabia que podemos compor música jogando dados? E isso tem tudo a ver com Matemática e Probabilidade! 

Veremos como isso é possível na oficina “Ensinando Probabilidade com o Jogo de Dados de Mozart”. Nesta oficina se 

explora como funciona o Jogo de Dados de Mozart, a sua relação com a probabilidade e como ensinar este conteúdo a 

partir de atividades dirigidas e experimentação. 

 

Materiais: 

• Utilização de um dado de 6 faces 

• Uma folha para escrever 

• Lápis 

• Cola 

• Tesoura 
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RESUMOS DOS TRABALHOS APROVADOS 
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O SOFTWARE R E O CÁLCULO NUMÉRICO: RESOLUÇÃO 

DE UMA INTEGRAL UTILIZANDO A REGRA DOS 

TRAPÉZIOS REPETIDOS 

 

Ana Maria Costa Spohr 
Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR 
amcspohr@gmail.com 

 

Eduarda Debortoli da Silva 
Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR 
 

Gustavo Henrique Dalposso 
Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR 
 

 

Resumo 

 

O cálculo de algumas integrais pode vir a ser difícil, ou até mesmo impossível de ser 

realizado de forma analítica. Dessa forma, o objetivo do cálculo numérico é a utilização 

de métodos numéricos na resolução de problemas no geral, de forma manual ou 

computacional. Com isso, o presente trabalho possui a finalidade de resolver uma 

integral de forma analítica, e posteriormente utilizando um método numérico intitulado 

Regra dos Trapézios repetidos, de forma manual e computacional utilizando o software 

R. Assim, com os resultados obtidos, calcular os Erros Relativos e realizar uma 

comparação entre a forma analítica e o método escolhido. Após a realização da 

pesquisa, pode-se concluir que os métodos numéricos podem facilitar cálculos de 

diferentes expressões numéricas. 

 

Palavras-chave: Integral. Software. Subintervalos. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM O SOFTWARE SCRATCH: CLASSIFICAÇÃO DE 

TRIÂNGULOS 

 

Carlos Eduardo Dominicali Rigoti 
PROFMAT – UTFPR – Campos Toledo 

carlos.rigoti@escola.pr.gov.br 
 

Regiane Slongo Fagundes 
UTFPR – Campus Toledo 

regianefagundes@utfpr.edu.br 
 
 

Daniela Trentin nava 
UTFPR – Campus Toledo 

dnava@utfpr.edu.br 
 
 

 

Resumo 

 

Com os avanços tecnológicos e científicos, o método tradicional de ensino não tem sido 

eficaz no processo ensino aprendizagem. Vivemos um século de constantes 

transformações, em que os alicerces do conhecimento devem ser apoiados na 

aprendizagem criativa e no aluno protagonista. Buscar novas estratégias para abordar 

objetos do conhecimento matemático de forma lúdica e ativa se faz necessário. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi elaborar uma sequência didática para o estudo de 

classificação de triângulos, utilizando o modelo de rotações por estações e o software 

Scratch. A sequência didática foi elaborada com base nos objetos do conhecimento da 

unidade temática de Geometrias, do componente curricular de matemática e suas 

tecnologias, e prevê aplicação a alunos do 9ºAno. 5 etapas de trabalho foram 

organizadas, com sugestões de atividades e rotinas de programação no Scratch. Foram 

selecionadas questões da prova do SAEB como sugestão de fixação do conteúdo 

abordado. 

Palavras-chave: Aprendizagem criativa. Rotação por estações. Pensamento 

computacional. 
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UMA ANÁLISE A RESPEITO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 
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Resumo 

 

Nos últimos anos o mercado financeiro vem se tornando cada vez mais influente na 

economia mundial. Devido a facilidade de acesso, os investimentos em títulos públicos 

ou privados estão em constante expansão. Porém, a maioria dos brasileiros ainda 

investem apenas na caderneta de poupança, podendo não ser a melhor opção. Dessa 

forma, o objetivo do presente trabalho é realizar uma análise de alguns investimentos 

em renda fixa e apresentar uma simulação destes, efetivando uma comparação entre 

suas características. Para isso, foi utilizado o site oficial do Tesouro Direto e o título 

escolhido para uma aplicação simulada foi “Tesouro Selic 2025”. Como resultados, 

foram obtidos os dados em uma tabela e representados em um gráfico, e assim foi 

realizado uma análise sobre estes. Com isso, pode-se concluir que alguns investimentos 

na renda fixa acabam sim sendo mais rentáveis que outros. 
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Resumo 

 

Tendo em vista que a tecnologia está cada vez mais presente nos métodos de ensino e que, as 

crianças e adolescentes nascem imersos nesse meio, os jogos educacionais são alternativas para 

o ensino, uma vez que fazem parte da realidade de uma grande parte dos alunos. Considerando 

esse contexto, propomos reconfigurar um jogo pedagógico já existente, o “Arquipélago da 

Matemática”, o qual aborda conteúdos como potenciação, radiciação, expressões numéricas, 

equações e sistemas de equações. O jogo em tela, uma versão ainda em desenvolvimento, não 

possui muitas características de um game pedagógico que utiliza os princípios de Design de 

Games. Assim, realizamos a reconfiguração de uma ilha do jogo utilizando os “7 princípios para 

um Game Design de Jogos Educativos e Divertidos” (Costa, 2008, 2010). No decorrer dessa 

experiência de Iniciação Científica, realizamos um estudo teórico sobre a teoria de Design de 

Games, aplicando esses conhecimentos no aprimoramento de um jogo pedagógico. Além disso, 

percebemos a melhoria nas características de entretenimento e na sequência lógica dos 

conteúdos matemáticos do jogo. 
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Resumo 

 

No presente trabalho será referido o assunto de operações com frações, utilizando um 

método específico de ensino, a escala Cuisenaire. Este material nos propõe trabalhar 

as frações pensando na ideia de medição, assim fazendo com que o seu uso traga 

benefícios e facilidades ao ensino da matemática no ambiente de sala de aula. Há 

algumas décadas atrás as barras de Cuisenaire foram criadas, e até hoje, tem grande 

utilidade para o ensino da matemática. Em relação às operações de adição e 

subtração de frações com denominadores iguais ou diferentes há mais estudos que 

abordam esse problema e trazem avanços na compreensão. Para multiplicar e dividir 

com o material Cuisenaire encontramos somente trabalhos da década de 1960 e 

precisamos avançar nessa compreensão. 
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Resumo 

 

A Teoria dos Jogos revolucionou a economia e a forma que era tratada, hoje é 

amplamente utilizada em muitas áreas. Nessa mesma linha, o processo de ensino-

aprendizagem sofre constantes mudanças, sempre em busca de uma estratégia que 

melhor se encaixe e que gere maior aprendizagem. Esse estudo visa relacionar a Teoria 

dos Jogos com o processo de ensino-aprendizagem, a fim de encontrar uma solução 

ideal e que gere maior aprendizagem possível. Para isso, um grupo de alunos da 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3 dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia 

da Computação e Engenharia Eletrônica, serão consultados para obter as respostas 

que serão usados como dados de entrada da tabela de Teoria dos Jogos. Espera-se 

encontrar uma relação entre a forma de estudo e o desempenho, e assim poder 

estabelecer um cenário ideal para se obter o melhor desempenho possível. 
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Resumo 

 

Neste trabalho, objetivou-se a realização de um estudo acerca de um problema de fluxo 

de calor em uma haste fina, aplicando métodos de resolução analítica e numérica para 

obter a solução da equação diferencial parcial (EDP) que governa o problema de valor 

de contorno (PVC) analisado e, assim, realizar comparações entre os resultados 

encontrados. O PVC em questão trata da condução de calor em uma haste fina 

aquecida com uma temperatura inicial por todo o seu comprimento cujas as 

extremidades são mantidas à temperatura zero. Este problema é descrito por uma EDP 

parabólica de segunda ordem linear denominada equação do calor unidimensional, que 

determina a variação de temperatura em um meio com o passar do tempo. Para 

determinar a solução analítica do PVC utilizou-se o método da separação de variáveis, 

quanto à solução numérica, utilizou-se o método das diferenças finitas (MDF), 

substituindo-se as derivadas da equação original por fórmulas de diferenças finitas, 

gerando um sistema de equações algébricas. Frente as soluções obtidas, verificou-se a 

eficiência do método numérico ao comparar os resultados analíticos com os numéricos 

e constatar um baixo erro relativo entre eles. 
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Resumo 

 

O presente trabalho busca discutir aspectos sobre o aprendizado de frações em 

consonância com os PCNs e currículo da AMOP. Objetiva analisar registros de 

operações de adição de frações de cadernos de alunos do quinto e sexto ano do 

município de Toledo, objeto que nos mostra um pouco da cultura escolar presente na 

escola. Dando enfoque nos conceitos de equivalência de frações, vemos a diferença da 

matemática que deveria ser ensinada, para a que é ensinada. Percebemos que é o 

professor grande parte das vezes utiliza o M.M.C., contrariando o Currículo da AMOP, 

que indica a utilização de conceitos de frações equivalentes como forma de ensino da 

adição de frações heterogêneas. 
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