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RESUMO

TANGRAM E A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Em razão as diversas dificuldades enfrentadas por alunos e professores

no ensino ¬aprendizagem de matemática, principalmente, no que diz respeito ao

ensino de Geometria no ensino Fundamental, o presente trabalho busca

apresentar uma proposta metodológica para o ensino de cálculo de área e

perímetro de figuras planas a partir da (re) significação de seus conceitos com

o uso do material manipulativo TANGRAM. O objetivo da pesquisa é possibilitar

uma conexão entre teoria e prática de forma significativa, tendo como foco

principal, a (re) significação do conceito do “Princípio de conservação de

áreas”.

 (MUNIZ, 2010), a aplicação de jogos no ensino da matemática, tem como propósito fazer com que o aprendizado fique mais prazeroso e

criativo.

 Essa metodologia busca desenvolver nos alunos a capacidade

investigativa e o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, uma vez

que para avançar no jogo o aluno é motivado a desenvolver estratégias que

serão eficazes no seu avanço. 

Este trabalho terá um desenvolvimento teórico com a opinião de vários autores sobre o tema. Será realizada uma pesquisa, pesquisa essa que já está em andamento, mas ainda

não obtivemos a conclusão dos resultados. Essa pesquisa será a aplicação do jogo TANGRAM em uma sala de aula do 7° ano do ensino fundamental. Sabe-¬se que o

TANGRAM é um jogo didático que provoca a mente, o raciocínio, instiga a criatividade, e os

possibilita fazer cálculo de área e perímetro, portanto a presente pesquisa busca, a partir desse jogo, fazer com que os alunos tenham a chance de edificar conceitos

matemáticos, utilizar diferentes métodos para resolver problemas, aprimorar o cálculo mental e o raciocínio lógico matemático.
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