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Finalidade: Este trabalho tem como finalidade auxiliar a construção do pensamento 

algébrico de alunos do 7º ano do ensino fundamental, por meio de atividades com padrões 

numéricos e geométricos.  

 

Contextualização  

A presente produção técnica foi desenvolvida na Universidade do Vale do Taquari – 

Univates/Lajeado - RS como uma das ações “Construção de conceitos algébricos com alunos 

do 7º ano”, realizada em uma turma com 34 alunos, com faixa etária entre 12 a 15 anos, em 

uma escola pública do município de Santana/AP. Este trabalho surgiu da grande dificuldade 

que os alunos enfrentam em operações com Álgebra. O aporte  teórico  esteve alicerçado em 

Lins e Gimenez (2006). Justifica-se a escolha desses autores por suas contribuições sobre o 

desenvolvimento do pensamento algébrico junto a alunos do Ensino Fundamental Segundo 

esses autores, a implementação, execução e interpretação de atividades envolvendo padrões 

geométricos e numéricos  podem ser uma alternativa metodológica para o ensino de álgebra 
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em sala de aula. Assim, o esta proposta contempla  a exploração de atividades com padrões 

geométricos e numéricos por meio da generalização. 

 

Objetivo 

Apresentar ações desenvolvidas por meio de atividades com padrões geométricos e 

numéricos com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, como sugestões para o ensino de 

conceitos algébricos. 

 

Detalhamento das Atividades 

A primeira etapa deste trabalho foi a aplicação de um questionário abordando quatro 

questões objetivas: quanto ao gostar ou não de matemática, ter facilidade ou não de realizar 

cálculos, em relação à disponibilidade do aluno participar das atividades e se teria interesse 

em participar. O objetivo foi selecionar oito alunos dentre os 34 da turma para participarem 

das atividades. A segunda etapa foi a realização de oito aulas práticas, com duração de 50 

minutos cada, com os oito alunos selecionados para aplicação das atividades práticas. A 

última etapa foi a aplicação do questionário de percepção para verificação das impressões 

dos alunos quanto às atividades.  

Foram selecionados 2 meninos e 6 meninas, identificados pela palavra aluno seguida 

por um número: aluno 6, aluno 8, aluno 9, aluno 20, aluno 21, aluno 28, aluno 29 e aluno 

33. Esses alunos apresentaram características distintas: os alunos 20 e 29 apresentam muitas 

dificuldades em Matemática; os alunos 8 e 33 gostam muito de Matemática; os alunos 9 e 6 

gostam mais ou menos de Matemática e, por fim, os alunos 21 e 28 declararam ter 

dificuldades em Matemática.  

Com relação às oito atividades práticas, os alunos recebiam a atividade do dia, depois 

eram convidados a resolver, individualmente e, por último, era feita a entrevista individual, 
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com o intuito de investigar o raciocínio utilizado. Esse foi o procedimento adotado durante 

os oito dias da intervenção pedagógica. Descrevemos a seguir cada uma das atividades. 

ATIVIDADE 1 

 

ATIVIDADE 2 
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ATIVIDADE 3 
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ATIVIDADE 4 
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ATIVIDADE 5 
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ATIVIDADE 6 
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ATIVIDADE 7 
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ATIVIDADE 8 

 

mailto:ppgece@univates.br
mailto:cpgmat@mat.ufrgs.br


 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS - 
MESTRADO 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas – UNIVATES 

Rua Avelino Tallini, 171, Universitário – 95914-014 Lajeado, RS Brasil – Fone/Fax: 51. 3714-7000 

e-mail: ppgece@univates.br          home-page: www.univates.br/ppgece 

 

 

 

 

 

mailto:ppgece@univates.br
mailto:cpgmat@mat.ufrgs.br


 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS EXATAS - 
MESTRADO 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas – UNIVATES 

Rua Avelino Tallini, 171, Universitário – 95914-014 Lajeado, RS Brasil – Fone/Fax: 51. 3714-7000 

e-mail: ppgece@univates.br          home-page: www.univates.br/ppgece 

Considerações sobre as atividades 

 Para muitos alunos, parte da estrutura e do simbolismo algébrico pode ser construída 

a partir da sua experiência com números, realçando os aspectos estratégicos e intuitivos 

(NCTM, 2007), na qual a visualização assume uma função importante. Segundo Usiskin 

(1999), atividades que envolvem padrões são as que mais auxiliam o desenvolvimento do 

processo de generalização. 

 Todas as atividades propostas possuem um objetivo, o de explorar atividades com 

padrões geométricos com os alunos para entender a passagem da linguagem corrente para a 

algébrica. São atividades que, com formas geométricas e ordenamento diferentes destas, 

aumentam de forma crescente o nível de complexidade. Nas as atividades 1 e 2 por exemplo, 

são utilizadas respectivamente, duas e três figuras geométricas e, de forma que nas atividades 

6 e 8, são trabalhados dois desafios. 

 

Resultados obtidos 

A respeito do volume de informações obtido, procuramos desenvolver um formato 

de análise que ajudasse a compreender o problema investigado permitindo estabelecer 

relações entre os sujeitos que apresentaram mais ou menos dificuldades em Matemática, suas 

características e aqueles que demonstraram certa facilidade nas atividades, de maneira a 

interpretá-lo com mais consistência.  

A aplicação de atividades envolvendo padrões geométricos e numéricos sobre 

álgebra contribuiu com a aprendizagem dos alunos, o que pôde ser constatado nos resultados 

encontrados e demonstrados neste trabalho. É incontestável, portanto, que as atividades com 

padrões geométricos e numéricos podem ser utilizadas como metodologia de ensino no 

Ensino Fundamental. Dessa forma, os alunos poderão trabalhar com conceitos algébricos de 
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modo mais dinâmico, resolvendo atividades com regras ou generalização de uma expressão 

algébrica, sem dificuldade. 

Durante as aulas práticas, sugere-se observar a participação dos alunos na resolução 

das atividades individualmente e promover reflexões acerca dos diferentes procedimentos 

desenvolvidos nos cálculos. Para Berton e Itacarambi (2009, p. 13), “o professor deve criar 

oportunidades para que os alunos sejam capazes de enfrentar situações problemas em 

contextos variáveis, que exijam deles a aprendizagem de novos conhecimentos e 

habilidades”. 

Constatamos que, dos oito alunos participantes da pesquisa, três foram os que 

conseguiram estabelecer um nível constante de acertos e se comportaram de forma 

semelhante no decorrer de todas as atividades exploradas. Esses alunos, segundo as respostas 

do questionário investigativo, são os que mais gostam de matemática e tiveram mais 

facilidade para resolver os cálculos. Com os resultados iguais entre o número de acertos e 

de erros, ficaram os alunos que disseram ser a disciplina que mais gostam, embora tenham 

algumas dificuldades para realizar cálculos. O aluno que obteve um bom desempenho nas 

atividades foi o que gosta pouco de matemática, mas que tem facilidade razoável para 

resolver cálculos, pois é ciente de sua importância. Quem errou mais itens foi o aluno que 

gosta muito de matemática, mas, por outro lado, tem muita dificuldade em realizar cálculos. 

E o aluno que mais acertou foi justamente o aluno cuja característica é de que tem facilidade 

em resolver cálculos e a disciplina que mais gosta é matemática. 

A partir dessas constatações, podemos inferir que, o gosto pela disciplina, a facilidade em 

desenvolver cálculos teve relação com o desempenho obtido por estes alunos. O estudo não 

é conclusivo e novas pesquisas deverão ser realizadas, haja vista que esses alunos nunca 

terem realizado atividades semelhantes a esta. 
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