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4.1.8  Depoimentos dos professores envolvidos no projeto 
 

 
 

Nome: Rosana Rasera Garagorry 

Formação: Bacharelado e licenciatura em Geografia, mestre em Educação: currículo 

Experiência acadêmica: 20 anos de magistério no Ensino Fundamental II 

Tempo que leciona no Colégio Albert Sabin: 6 anos 

Li a apostila e selecionei o material que levaria para a aula – um mapa-mundi. (planisfério) 

Com base no texto, elaborei uma atividade que buscasse abranger e explorar as informações 

do texto. Para explorar o planisfério, levei em consideração o fato de os alunos serem recém-

chegados à 5a série; trabalhei com aula expositiva, bastante participativa. Dessa forma, garanti 

que a maior parte dos alunos relacionasse o texto principal com a atividade a ser proposta em 

seguida; houve interesse e participação na aula. Enfrentei algumas dificuldades no momento 

da execução do trabalho, pois o mapa impresso para a atividade estava incompleto, e os 

alunos precisaram, sob minha orientação, contornar o Brasil antes de pintar. Outra dificuldade 

foi o fato de que alguns alunos estavam sem o material no dia da atividade e realizaram a 

atividade em dupla. Acredito que, para melhores resultados, seria necessário um maior 

entrosamento entre os professores envolvidos no projeto e, também, após as atividades, mais 

tempo para avaliarmos o resultado do trabalho.  

 

Nome: Maria Aparecida Canale Manzini 

Formação: Bacharelado e licenciatura em Matemática 

Experiência acadêmica: 20 anos de magistério no Ensino Fundamental II 

Tempo que leciona no Colégio Albert Sabin: 13 anos 

Aproveitando a história que fala da vida de uma família em um sítio, resgatei o conceito de 

perímetro que foi aplicado em uma situação-problema. Na história, aparecem muitas datas e, 
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como o trabalho na 5a série baseia-se em operações, fizemos exercícios de adição, subtração e 

multiplicação. A apostila , especialmente preparada para a atividade, facilitou a resolução dos 

exercícios. Houve uma integração prazerosa e dinâmica; a participação dos alunos na 

resolução dos exercícios fez com que eles percebessem que a matemática não é uma ciência 

isolada. Após a aula, todos os alunos queriam contar sua história. Uma dificuldade 

apresentada, e que é específica da área, foram as multiplicações, em razão do trabalho com 

tabuadas. A integração entre as disciplinas sempre tem um resultado positivo e, para o aluno, 

essa interdisciplinaridade favorece o entendimento sob diferentes pontos de vistas. 

 

 

Nome: Lídia Duarte Ferrari (professora do período da manhã) 

Formação: Letras - bacharelado e licenciatura em Português 

Experiência acadêmica: 26 anos de magistério no Ensino Fundamental II 

Tempo que leciona no Colégio Albert Sabin: 2 anos 

 

Nome: Fabiula Minassian Chicole (professora do período da tarde) 

Formação: Letras – bacharelado e licenciatura em Português e Inglês 

Experiência acadêmica: 6 anos de magistério no Ensino Fundamental II 

Tempo que leciona no Colégio Albert Sabin: 6 anos  

Com a criação do texto “No Tempo das Galinhas”, com base em fatos reais vividos pela 

professora de História Maria Izabel em sua infância, foi possível adaptar a idéia à nossa 

matéria, estabelecendo relações com algumas atividades. Selecionamos dados do texto para o 

estudo da compreensão e comparação com os dias de hoje. Elaboramos questões de 

interpretação e sugerimos a criação de uma nova história do ponto de vista de um outro 

personagem do texto. Houve total receptividade da classe nos momentos de leitura, 

comparação, relação e reescrita do texto em dupla. Constatar a veracidade dos fatos ocorridos 
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no texto foi um pouco difícil para os alunos, talvez pela distância entre as experiências vividas 

pelos alunos e aquelas vividas pelos personagens do texto. 

 

Nome: Maria Cristina Troiano V. Cruz 

Formação: Tecnologia educacional, mestranda em educação 

Experiência acadêmica: 13 anos de magistério no Ensino Fundamental II 

Tempo que leciona no Colégio Albert Sabin: 13 anos 

Planejei a aula, estabelecendo a relação histórica entre o período da história “No tempo das 

galinhas” e o desenvolvimento da Informática naquele período. Por meio da Internet, com 

sites educacionais específicos, pesquisei a viabilidade de os alunos concretizarem a pesquisa 

Seria fundamental que eles percebessem a relação entre as datas do texto e as da História da 

Informática. O conteúdo do 1o trimestre incluía a pesquisa histórica da Informática e seu 

desenvolvimento. Bastou, então, adequar as estratégias e ferramentas para concretizar o 

trabalho. Por meio de explicações na aula e citações de filmes (007, por exemplo), como a 

Guerra Fria e a Ditadura Militar, foi possível motivar os alunos para o assunto proposto. O 

método didático foi escolhido para despertar a atenção e a curiosidade do aluno de 5ª série 

que chega ansioso por novidades e disposto a aprender. O uso do computador, como 

ferramenta para auxiliar na aprendizagem de outros conteúdos e disciplinas, só enriquece e 

fortalece a aprendizagem. A vantagem do método escolhido foi aprimorar o método de 

pesquisa na Internet, usando sites seguros, e selecionar as informações necessárias para 

elaborar o texto e a linha do tempo no software WORD (também foi necessário ensinar o 

básico, pois os alunos usavam outro processador de texto, o WordPad). As principais 

intercorrências durante a execução da aula foram relacionadas à inabilidade de alguns alunos 

com o computador (pré-requisitos), a lentidão do servidor de Internet, o desconhecimento dos 

alunos em lidar com seus próprios logins e senhas. Os alunos gostaram de ouvir as narrativas 
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históricas relacionando-se com o desenvolvimento da Informática. Surpreenderam-se ao 

descobrir que os atuais computadores já foram utilizados, um dia, sem mouse e Internet. 

Alguns alunos ficaram surpresos, mas não tão curiosos; outros buscaram informações além do 

que foi solicitado no Projeto, questionando pais, professores e buscando “novas” descobertas 

para as próximas aulas. A dificuldade de os alunos organizarem as informações coletadas 

levou-nos a fazer, primeiro, o registro no caderno, para depois usar o computador e o software 

adequados para o trabalho. Isso exigiu mais tempo para finalizar o trabalho. Foi muito 

positivo o envolvimento dos alunos ao estudar um assunto (hardware) não tão atrativo, 

estabelecendo analogias com as informações de sites como www.museudocomputador.com.br  

e www.clubedohardware.com.br; as imagens de equipamentos antigos, que não encontramos 

em livros, foram fantásticas para perceberem a miniaturização do PC. Percebi no, decorrer do 

trabalho, que os alunos entenderam o que é um trabalho interdisciplinar, em que todas as 

disciplinas estão relacionadas. Com o uso do computador/Internet, a busca histórica deu-se 

por meio de hipertexto. Quando surgia algo novo, o aluno, sozinho, clicava no link 

recomendado e descobria novos fatos. Isso gerou uma certa autonomia dos alunos. Esse 

mesmo conteúdo, dado somente com textos complementares, não é tão rico visualmente e, 

com informações adicionais, podemos enriquecer as aulas. Acredito que não devemos 

abandonar o método tradicional de aula, mas a tecnologia favorece bastante a aprendizagem 

em razão do fácil acesso a pessoas de todas as idades. Os alunos evoluíram muito com o uso 

da ferramenta e solidificaram seus conhecimentos. 

 

Nome: Elen Cristina Dias de Moura 

Formação: Bacharelado e licenciatura em História 

Experiência acadêmica: 9 anos de magistério no Ensino Fundamental II 

Tempo que leciona no Colégio Albert Sabin: 6 anos 
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O planejamento seguiu as etapas propostas no projeto, visando a proporcionar a integração do 

aluno com as várias áreas do conhecimento presentes no projeto e possibilitar uma reflexão 

acerca dos conceitos introdutórios em História. O conteúdo já fazia parte do currículo de 5a 

série. O material priorizado foi o texto elaborado para atingir os objetivos do projeto, levando-

se em conta a experiência vivida da autora e dos leitores (os alunos). Portanto, foi feita a 

leitura do texto e, em seguida, uma reflexão sobre os pontos principais, sempre relacionando 

com a vida dos alunos e seus familiares. O método de trabalho utilizado permitiu o 

desenvolvimento das reflexões necessárias para se introduzir os conceitos básicos na área de 

História. Em geral, a aula foi tranqüila e o debate, também. No entanto, a vontade de expor 

suas vivências fez com que os alunos tivessem dificuldades para se organizar e ouvir o relato 

dos colegas. Todos se sentiram interessados, curiosos e intrigados com alguns dados que não 

fazem parte do cotidiano deles; muitos vieram trocar experiências após a aula, relatando o que 

eles e seus pais vivenciaram. O uso da aula de informática facilitou a construção temporal das 

informações contidas no texto, de forma mais evidente, visual e enriquecedora. 

 

Nome: Charles Alexandre Gomes Silva 

Formação: Licenciatura em Química 

Experiência acadêmica: 15 anos de magistério no Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio 

Tempo que leciona no Colégio Albert Sabin:  3 anos 

O planejamento seguiu as etapas estabelecidas no projeto, aliada ao conteúdo. Informações 

foram trabalhadas com os alunos anteriormente: cuidados com o solo e com as plantas, 

importância de se evitar a erosão e a perda de material orgânico do solo, construção de uma 

horta e desenvolvimento dos vegetais. Também trabalhamos a manipulação de objetos para 

montar experiências. A visita dos alunos à horta foi motivadora, e o contato com os vegetais, 
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a compostagem e o ambiente   foram esclarecedores. Observei uma ótima reação e interesse, 

pois situações que dizem respeito /à natureza são bem observadas por esse público jovem que 

gosta de assuntos que trazem benefícios à boa prática na preservação e utilização das 

hortaliças e dos frutos de consumo humano. Todos ficaram ansiosos ao observar o material 

que colocamos em decomposição pronto para ser misturado com o solo infértil, para a 

germinação das gramíneas. Como estava com um grupo de aproximadamente 30 alunos, 

numa faixa etária de 10/11 anos, muitos deles se dispersaram. Creio que para esses alunos 

seria benéfica uma complementação do conteúdo em sala de aula. Os pontos positivos do 

trabalho foram a interação e a participação de todos; o negativo foi o número de alunos 

participantes. Da próxima vez seria interessante diminuir o grupo. Foi necessária uma 

pesquisa de minha parte para identificar os restos de alimentos que entram em decomposição 

rapidamente, para que pudesse planejar a visita das seis quintas séries em um determinado 

período e adequar o tempo às turmas. 

 

4.1.9 Depoimentos de alunos 

 Nesses depoimentos, mantivemos a escrita espontânea dos alunos.  
 
Aluno 1: O que eu mais gostei no trabalho foram as perguntas de História, pois tivemos que 

pesquisar sobre a época em que se passa a História. Trabalhar com o mesmo material em 

várias disciplinas foi muito interessante pois foi algo que eu nunca havia feito antes, foi bem 

divertido. Utilizar a informática no trabalho foi um pouco complicado, mas aprendi coisas da 

época que eu não imaginava, foi bom pois aprendemos a pesquisar melhor. 

Aluno 2: Eu gostei muito de desenhar a composteira e fazer um desenho de como era a 

fazenda. Gostei de dividir esse trabalho com a escola e mostrar para todos como eu sou capaz. 

Aprendi que uma matéria depende da outra, principalmente Português. Na minha sala ainda 

não utilizamos a Informática neste trabalho. 



 132 

Aluno 3: Eu gostei muito de desenhar a chácara e fazer a linha do tempo. É legal trabalhar 

com várias matérias e com o computador porque a gente aprendeu mais coisas novas que a 

gente não sabia. 

Aluno 4: Eu gostei de tudo, das pesquisas, da história, do mapa, etc. O que acho que mais 

gostei foram os desenhos que tive que fazer e da história que escrevi. Foi muito legal trabalhar 

com este projeto, eu adorei tudo. É muito mais fácil trabalhar com o mesmo material em 

várias disciplinas. Com uma só folha não precisei levar muitas pastas, a folha está sempre à 

mão. Através desta história entendi várias coisas de muitas matérias, não imaginava que 

aquele texto resultava em tantas perguntas. Trabalhar usando a Informática foi muito 

divertido. A professora Cristina nos levou à sala de computação e sentamos em dupla, aprendi 

muitos sites de busca e adorei trabalhar no computador. 

Aluno 5: O que eu mais gostei no trabalho foi ter várias matérias em um trabalho só. Achei 

mais fácil. É muito legal pois não tinha que trazer muito material para a aula, só a apostila. 

Foi muito divertido trabalhar na informática. 

Aluno 6: Eu gostei muito da história relatada no texto. A professora Maria Isabel Pedroso 

Fragoso, escreveu de uma forma simples, narrando os fatos em seqüência e a leitura foi muito 

legal. Estudar e trabalhar com várias disciplinas, usando o mesmo material pedagógico foi 

muito interessante. Além de imaginar que os professores envolvidos neste projeto tiveram um 

“trabalhão” para fazê-lo, eu percebi que é importante para os alunos ter conhecimentos gerais. 

Assim, as matérias devem ser ensinadas e aprendidas em união, isto é, cada disciplina 

completando a outra. Nós não conseguimos completar o trabalho da linha do tempo na 

disciplina de Informática. Eu fiz um levantamento sobre a história da Informática nas décadas 

de 50 e 60, mas não aprendemos a fazer uma linha do tempo, usando os recursos do 

computador, para inserir as fotos e os escritos históricos. (Esta sala foi ao laboratório após o 

depoimento.) 
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Aluno 7: O que eu mais gostei foi que nesse texto aparecem coisas muito interessantes, que 

podemos usar para várias matérias, tanto a data de quando foi ocorrendo tudo, quanto a 

história, que é muito divertida. Foi muito interessante usar um único texto de maneiras 

diferentes. O texto ocorre nas décadas de 50 e 60 e nessas décadas a informática obteve 

muitos inventos, então a Professora Cristina pediu que nós pesquisássemos esses inventos e 

foi uma coisa bastante interessante, porque descobrimos quando foi inventado o mouse, etc. 

Aluno 8: O trabalho foi muito interessante pois envolveu todas as matérias e isso foi muito 

legal. Na informática, vimos as datas que os filhos e filhas nasceram e descobrimos o que 

estava sendo inventado na tecnologia da informática. 

Aluno 9: Gostei muito da variedade de matérias num pequeno texto. Achei espetacular e 

consegui aprender muitas coisas nesse texto. Aprendi a tecnologia antiga que ainda é super 

importante, usada e trabalhada nos dias atuais. Um pequeno computador gerou o mundo. 

Aluno 10: Foi bom e legal trabalhar em dupla e na informática. Aprendemos mais em quase 

todas as matérias. É legal, pois em algumas disciplinas fizemos trabalho em grupo. Tivemos 

informações de como se mexer nos programas da MICROSOFT, como o Microsoft Word. 

Aluno 11: Eu gostei de trabalhar com várias disciplinas, porém a parte que eu achei mais 

legal e criativa foi construir uma história para um dos filhos da família, pois vou dar 

continuidade a sua vida usando minha própria criatividade. Percebi que um material pode 

trabalhar com várias disciplinas como: português e informática, matemática... Com isso eu 

aprendi várias matérias em apenas um material. Na informática foi interessante, pois fizemos 

uma linha do tempo sobre as décadas que acontece a história, 50 e 60. aconteceram coisas 

muito importantes no desenvolvimento da Informática, como por exemplo o mouse de 

Douglas, em 1962/64. 

Aluno 12: Eu gostei que nós pudemos conhecer os acontecimentos que ocorreram nas 

décadas de 50 e 60 e que nós trabalhamos com o mesmo material em várias matérias. Foi bom 
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pois eu nunca tinha trabalhado com um só material em várias matérias, assim você nunca irá 

esquecer o material. Nós trabalhamos na informática em várias aulas para pesquisar os 

acontecimentos das décadas de 50 e 60. 

Aluno 13: O que eu mais gostei foi de ter descoberto tantas coisas sobre a década de 50 e 60. 

foi muito interessante trabalhar com um só material em várias disciplinas pois eu nunca tinha 

feito um trabalho assim. No trabalho nós pesquisamos em algumas aulas sobre informações 

de informática e história das décadas de 50 e 60. em dupla, nós fizemos uma tabela com essas 

informações. 

 

4.1.10 Análise do projeto - professores 
 
 Após a execução do projeto interdisciplinar, solicitamos aos professores envolvidos 

que respondessem a um questionário avaliando todo o processo, desde o planejamento até o 

resultado final, ou seja, a produção do aluno. 

 Desses depoimentos, pudemos levantar alguns aspectos importantes. 

 Um deles diz respeito à preparação dessa proposta para receber os alunos da 5ª série a 

qual ofereceu aos professores a oportunidade de se reunirem para uma reflexão acerca dos 

vários conteúdos a serem propostos, por que e como seriam desenvolvidos, e quais objetivos 

seriam atingidos. É importante o avanço do professor na direção da interdisciplinaridade do 

conhecimento.   

É muito importante para o professor continuar aprendendo sempre, e em sentido 
interdisciplinar, para contribuir a um estilo mais abrangente de formação dos 
alunos, instigando à leitura, a interesses multiplicados pela informação, a trabalhar 
em equipe, e assim por diante.  LÜCK, H. (apud DEMO, 2003, p. 196)  

 

  A própria elaboração deste projeto mostra a proposta da escola no que diz respeito a 

professores colaboradores e a escolas convidativas: “Se os elementos humanos da escola 
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trabalham juntos, podem desenvolver a escola convidativa, fazendo com que o estudante 

interaja com o pessoal da escola de maneira mais satisfatória.” Yus (2002, p. 141)    

Nesse sentido, podemos reportar-nos às afirmações de Fullan & Hargreaves, 2000, p. 66 

[...] o que caracteriza culturas de colaboração não é a organização formal, as 
reuniões ou os procedimentos burocráticos. [...] O principal refere-se a qualidades, 
a atitudes e a comportamentos difusos que permeiam as relações entre os 
professores e funcionários, a cada momento a cada dia. Ajuda, apoio, confiança e 
abertura formam o cerne dessas relações. 

 

  A interdisciplinaridade diminui a distância entre as disciplinas acadêmicas e desperta 

a curiosidade do aluno, que passa a buscar relação entre o conteúdo (teoria) e o cotidiano 

(prática).  

 Para Yus (2002, p. 183) 

O que podemos chamar de movimento de integração curricular tem como base 
fundamental a idéia de que o currículo baseado em disciplina distancia o aluno da 
matéria e a matéria da realidade. [...] o currículo integrado prepara as crianças para 
a aprendizagem da vida.[...] as definições de currículo integrado ou interdisciplinar 
incluem os seguintes aspectos: uma combinação de disciplinas, uma ênfase nos 
projetos, fontes que vão além dos livros didáticos e relações entre os conceitos, 
unidades temáticas como princípios organizadores [...]. 

 

 A proposta de pesquisa e elaboração da linha do tempo no laboratório de Informática 

foi fundamental para que cada aluno fizesse sua descoberta, de forma autônoma e, ao mesmo 

tempo, amparado pela presença da professora. 

Quando surgia algo novo, o aluno, sozinho, clicava no link recomendado e 
descobria novos fatos. Isso gerou uma certa autonomia dos alunos. (Professora de 
Informática)  

 Outro ponto importante foi o fato de que as dificuldades que surgiram foram 

trabalhadas com tranqüilidade pelos professores, que demonstraram habilidade e disposição 

em lidar com situações não previstas e encontraram caminhos, adequando essas situações aos 

recursos que tinham em mãos.  

Enfrentei algumas dificuldades no momento da execução do trabalho, pois o mapa 
impresso para a atividade estava incompleto e os alunos precisaram, sob minha 
orientação, contornar o Brasil antes de pintar. Outra dificuldade, foi o fato de que 
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alguns alunos não estavam sem o material no dia da atividade e realizaram a 
atividade em dupla. (Professora de Geografia)  

 
 O entusiasmo da professora de Matemática pelo desempenho dos alunos demonstra o 

quanto a motivação e o significado que se dá aos saberes interferem no processo de ensino-

aprendizagem, desafiando o grupo a ir além do que é proposto. 

A apostila, especialmente preparada para a atividade, facilitou a resolução dos 
exercícios. Houve uma integração prazerosa e dinâmica; a participação dos alunos 
na resolução dos exercícios fez com que eles percebessem que a matemática não é 
uma ciência isolada. (professora de Matemática) 

 

 A disposição para aprender, para desvendar o novo e para enfrentar o desafio também 

fez parte deste projeto interdisciplinar. “Todo profissional, para manter-se profissional 

atualizado, precisa estudar, no sentido de buscar sempre inovar-se.”(Demo, 2003, p. 189) 

Foi necessária uma pesquisa de minha parte para identificar os restos de alimentos 
que entram em decomposição rapidamente para que pudesse planejar a visita das 
seis quintas séries em um determinado período e adequar o tempo às turmas. 
(professor de Ciências) 

 
 
  É fundamental, para garantir um melhor desenvolvimento das atividades, o diálogo 

entre os professores, por meio do qual têm ocasião de revisitar a própria prática, submetendo-

a a questionamento reconstrutivo. 

Acredito, que para melhores resultados, seria necessário um maior entrosamento 
entre os professores envolvidos no projeto e, também, mais tempo, para avaliarmos 
o resultado do trabalho. (professora de Geografia) 

 

 Apesar de algumas dificuldades vivenciadas pelos professores, talvez pela falta de 

tempo ou oportunidade para se comunicarem com mais freqüência, constatamos, pelas 

produções dos alunos, a riqueza do trabalho. Houve um avanço no grupo quanto ao trabalho 

em equipe, à preocupação com relação aos registros e ao processo de ensino-aprendizagem 

entre os profissionais. 
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 Segundo Hernández (1998, p.87), os projetos implicam um olhar diferente do docente 

sobre o aluno, sobre seu próprio trabalho e sobre o rendimento escolar, favorecendo a prática 

do saber enciclopédico. 

 Percebemos que os projetos interdisciplinares proporcionam a troca de idéias, uma 

reflexão sobre as práticas pedagógicas, uma aprendizagem que atinge seus objetivos. 

 

4.1.11 Análise do projeto - alunos 
 

 Finalizado o projeto, aplicamos um questionário a 13 alunos (Apêndice 3). As 

perguntas referiam-se ao trabalho interdisciplinar e ao uso da Informática. 

 Pelas respostas dadas, depreendemos que os alunos acharam prazerosa a leitura do 

texto, revelaram compreensão das atividades e perceberam a importância da 

interdisciplinaridade para a construção do conhecimento.    

O que eu mais gostei foi que nesse texto aparecem coisas muito interessantes, que 
podemos usar para várias matérias, tanto a data de quando foi ocorrendo tudo, 
quanto a história, que é muito divertida. Foi muito interessante usar um único texto 
de maneiras diferentes. (aluno 7) 

 

  Observamos que eles se saíram bem em situações com as quais não estavam 

acostumados, como, por exemplo, utilizar o mesmo material para todas as disciplinas. Foram 

capazes de responder a todas as perguntas com facilidade. As respostas semelhantes 

revelaram que a mediação dos professores os levou a uma prática efetiva. 

 Quanto à questão relativa ao uso da Informática, percebeu-se o interesse que os dados 

históricos despertaram nos alunos. Em poucas aulas, tiveram acesso a informações que, sem 

essa tecnologia, levaria dias para ser concluída.   

Na informática foi interessante, pois fizemos uma linha do tempo sobre as décadas 
que acontece a história, 50 e 60. Aconteceram coisas muito importantes no 
desenvolvimento da Informática, como por exemplo o mouse de Douglas, em 
1962/64. (aluno 11) 
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 Finalizando, testemunhamos que os alunos ficaram entusiasmados com a realização 

dessa atividade, se mostraram aptos para aprender o novo e se orgulharam da sua produção 

final. 

 

4.2 PROJETO:  CABRI GÉOMÈTRE 

      Série: 6a  e  7ª séries do Ensino Fundamental II  

      Data da realização: Setembro/2006 

      Número de alunos:  6ª série - 120 

                                       7ª série – 40 
 
      Disciplinas envolvidas: Matemática e Informática  

 

4.2.1 Objetivos gerais 

- Construir e explorar as figuras da geometria plana e espacial. 
 

4.2.2 Objetivos específicos 
 
 
- Na 6ª série, construção de  ângulos: conceito, modelo matemático e classificação de ângulos 

(congruentes, adjacentes, bissetriz de um ângulo, opostos pelo vértice, complementares, 

suplementares e replementares. 

- Na 7ª série, trabalhar os ângulos formados por retas concorrentes, congruência e paralelismo 

(ângulos correspondentes, ângulos alternos internos e alternos externos, ângulos colaterais 

internos e colaterais externos), ângulos internos e externos do polígono, a soma das medidas 

dos ângulos internos de um polígono etc. 

 
 
 
4.2.3 Escolha do tema 

- Assunto que faz parte do conteúdo da série. 
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4.2.4   Organização do trabalho com o grupo classe 

- Aula expositiva. 

- Exercícios para casa. 

- Aula no Laboratório de Informática, utilizando o software Cabri Géomètre. 

- Correção e discussão dos exercícios em classe. 

Aula Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33 – Lousa professor – 6ª série - 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34 – Lousa professor – 6ª série - 2006 
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Figura 35 – Lousa professor – 6ª série - 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 36 – Lousa professor – 6ª série - 2006 
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Figura 37 – Lousa professor – 6ª série - 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 – Lousa professor – 6ª série – 2006 

 
 
 



 142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 – Lousa professor – 7ª série – 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 – Lousa professor – 7ª série – 2006 
 
 

 



 143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 – Lousa professor – 7ª série – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42 – Lousa professor – 7ª série – 2006 
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Figura 43 – Lousa professor – 7ª série – 2006 
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4.2.5  Material elaborado pelo professor para ser utilizado na aula de Informática 

 
 
6a série - Atividades utilizando o programa “Cabri Geometry II Plus 1.3” 

 
 
 
Vamos conhecer a interface de utilização do programa:  
 
 Barra de menus Barra de ferramentas 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

As ferramentas foram numeradas (1 a 11), visando a facilitar as instruções para elaboração 
das formas geométricas. Utilizaremos F1 para indicar um clique do mouse na ferramenta 1, 
F2, na ferramenta 2, e assim por diante. 

 
Exercício 1: Construir um ângulo e medi-lo. Gerar a bissetriz deste ângulo. Medir os dois 

ângulos formados a partir da bissetriz.  
Verificar que a bissetriz de um ângulo é a semi-reta de origem no vértice e que 
determina, com seus lados, dois ângulos adjacentes congruentes. 

 
a) F3, selecionar Vetor, clicar em um ponto na zona de trabalho (vértice), mover o mouse 

até definir a direção da semi-reta e clicar novamente. 

b) Clicar no vértice e definir a direção da outra semi-reta, formando o ângulo desejado, e 
clicar. 

c) F9, escolher Medida de ângulo e definir o ângulo que quer medir.  

Para definir um ângulo é necessário marcar três (3) pontos dele: o primeiro, em uma das 
semi-retas; o segundo ponto a ser marcado deverá ser, obrigatoriamente, o vértice e o 
terceiro, na outra semi-reta. 

d) Arrastar esta medida para fora do ângulo (F1, Ponteiro, clicar e arrastar). 

e) F5, escolher Bissetriz e clicar nos pontos do ângulo formado. 

f) F9, Medida de ângulo e medir os ângulos formados a partir da bissetriz. 

g) F1, Ponteiro, clicar em uma das semi-retas, movimentá-la e verificar o que ocorre. 

 

Anotações: 
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Exercício 2: Criar uma reta. 
Definir um ângulo a partir de um ponto desta reta. 
Verificar que a soma das medidas de ângulos adjacentes suplementares é 180�. 
 

a) F3, selecionar Reta, clicar em um ponto na zona de trabalho, mover o mouse até definir a 
direção da reta e clicar novamente para fixar esta reta. 

b) F3, escolher Vetor, clicar em um ponto na reta (vértice do ângulo), mover o mouse até 
definir a direção da semi-reta e clicar novamente. 

c) F9, escolher Medida de ângulo e definir os ângulos que quer medir. 
d) Observar as medidas e utilizar a calculadora para efetuar a soma das mesmas. 
e) F9, escolher Calculadora, clicar na seguinte ordem: um dos ângulos, no sinal de + da 

calculadora e no outro ângulo, clicar no sinal = para obter o resultado. Arrastar este valor 
para o local desejado. 

f) F1, selecionar Ponteiro, clicar no vetor e movimentá-lo. 
g) Observar as medidas. 

 
Anotações: 

 

 

 
 
Exercício 3: Criar duas retas concorrentes. Quatro ângulos se formarão, sendo dois (2) 

agudos e dois (2) obtusos.  
Medir cada um destes ângulos. 
Verificar que os pares de ângulos que se formam são opostos pelo vértice 
(congruentes, ou seja, de mesma medida), ou adjacentes suplementares (a  
soma de suas medidas é 180�). 

 

a) F3, selecionar Reta, clicar em um ponto na zona de trabalho, mover o mouse até definir a 
direção da reta e clicar novamente para fixar esta reta. 

b) Posicionar o mouse, clicar em um ponto e movimentar o mouse para definir a direção da 
reta concorrente e clicar novamente. 

c) F9, escolher Medida de ângulo e definir os quatro ângulos. 

d) Observar as medidas. 

e) F9, escolher Calculadora, somar as medidas dos ângulos adjacentes e arrastar o 
resultado, como no exercício anterior. Verificar que são ângulos suplementares. 

f) F1, Ponteiro, clicar em uma das retas, modificar sua direção e verificar o que acontece. 
 

Anotações: 
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7a série -  Atividades utilizando o programa “Cabri Geometry II Plus 1.3” 
 
 

 
Vamos conhecer a interface de utilização do programa:  
 
 Barra de menus Barra de ferramentas 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

As ferramentas foram numeradas (1 a 11) visando a facilitar as instruções para elaboração 
das formas geométricas. Utilizaremos F1 para indicar um clique do mouse na ferramenta 1, 
F2, na ferramenta 2, e assim por diante. 

Nosso primeiro exercício nos auxiliará a verificar a propriedade fundamental do paralelismo, 
a congruência de ângulos opostos pelo vértice e também que a soma das medidas de ângulos 
suplementares é de 180�. 
 
Propriedade fundamental do paralelismo: Duas retas paralelas cortadas por uma reta 
transversal determinam ângulos correspondentes congruentes, ou seja, de mesma medida. 
 
Exercício 1: Criar duas retas paralelas e uma reta transversal a elas. Oito ângulos se 

formarão, sendo quatro (4) agudos e quatro (4) obtusos.  
Medir cada um destes ângulos. 
Verificar que os ângulos correspondentes, alternos e opostos pelo vértice são 
congruentes. 
Verificar que ângulos colaterais são suplementares, ou seja, a soma de suas 
medidas é 180�. 

 
Para este exercício, siga os seguintes passos: 

a) F3, selecionar Reta, clicar em um ponto na zona de trabalho, mover o mouse até definir a 
direção da reta e clicar novamente para fixar esta reta. 

b) F5, selecionar Reta paralela, mover o mouse até a primeira reta, aparece “paralela a esta 
reta” e clicar.  

c) Posicionar o mouse no local que desejar a paralela, e clicar novamente. 

d) F3, selecionar Reta, clicar num ponto e movimentar o mouse para definir a posição da 
reta transversal às retas paralelas. 

e) F9, escolher Medida de ângulo e definir os ângulos que quer medir. 
Para definir um ângulo é necessário marcar três (3) pontos dele: o primeiro, em uma das 
semi-retas, o segundo ponto a ser marcado deverá ser, obrigatoriamente, o vértice e o 
terceiro, na outra semi-reta. 

f) Observar as medidas. 

g) Utilizar a calculadora para verificar a soma das medidas dos ângulos suplementares. 
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  h)   F9, escolher Calculadora, clicar na seguinte ordem: um dos ângulos, no sinal de +                 
da calculadora e no outro ângulo, clicar no sinal = para obter o resultado. Arrastar este valor 
para o local desejado.    

Anotações: 

 

Exercício 2: Construir um ângulo e medi-lo. Gerar a bissetriz deste ângulo. Medir os dois 
ângulos formados a partir da bissetriz.  
Verificar que a bissetriz de um ângulo é a semi-reta de origem no vértice e que 
determina, com seus lados, dois ângulos adjacentes congruentes. 

 
a)  F3, selecionar Vetor, clicar em um ponto na zona de trabalho (vértice), mover o mouse 

até definir a direção da semi-reta e clicar novamente. 

b) Clicar no vértice e definir a direção da outra semi-reta, formando o ângulo desejado. 

c) F9, escolher Medida de ângulo e definir o ângulo que quer medir. Arrastar esta medida 
para fora do ângulo (F1, Ponteiro, clicar e arrastar). 

d) F5, escolher Bissetriz e clicar nos pontos do ângulo formado. 

e) F9, Medida de ângulo e medir os ângulos formados a partir da bissetriz. 

f) F1, Ponteiro, clicar em uma das semi-retas, movimentá-la e verificar o que ocorre. 

 

Anotações: 

 
Exercício 3: Criar um triângulo.  

Verificar que a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180�. 
Verificar que a soma das medidas de um ângulo interno e o externo adjacentes 
são suplementares. 
Verificar que a medida de um ângulo externo é igual à soma dos ângulos 
internos não-adjacentes. 
 

a) F3, Triângulo e criar os três vértices, clicando em três pontos na zona de trabalho. 
b) F9, Medida de ângulo e medir os três ângulos internos do triângulo. 
c) F9, Calculadora, somar as medidas dos três ângulos e arrastar o resultado, como no 

exercício 1. 
d) Clicar em qualquer dos vértices e movimentá-lo (F1, Ponteiro), mudando a forma do 

triângulo e, conseqüentemente, seus ângulos. Verificar o resultado da soma de suas 
medidas. 

e) Para definir ângulo externo: F5, Reta paralela, clicar sobre um dos lados do triângulo (ele 
fica pontilhado), clicar novamente. 

f) F9, Medida de ângulo, medir o ângulo externo. 
g) F9, Calculadora.  
 

Observe que a soma das medidas de um ângulo interno e o externo adjacentes são 
suplementares. 

Efetue a soma das medidas de dois ângulos internos e verifique a relação entre esta soma 
e a medida do ângulo externo não-adjacente. 
 

Anotações: 
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4.2.6  Produção dos alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44 - Laboratório de Informática – 6a série – Software Cabri Géomètre – 2006 

   Figura 45 –  Laboratório de Informática – 6a série – Software Cabri Géomètre - 2006 
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Figura  47 –  Laboratório de Informática – 6a série – Software Cabri Géomètre - 2006 

Figura 46 –  Laboratório de Informática – 6a série – Software Cabri Géomètre - 2006 



 151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Figura 48 –  Laboratório de Informática – 7a série – Software Cabri Géomètre - 2006 

   Figura 49 – Laboratório de Informática – 7a série – Software Cabri Géomètre - 2006 
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   Figura 50 – Laboratório de Informática – 7a série – Software Cabri Géomètre - 2006 

Figura 51 – Laboratório de Informática – 7a série – Software Cabri Géomètre - 2006 
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4.2.7  Depoimento da professora responsável pelo projeto 
 

 
Nome: Laura F. de A. Carballeira 
Formação: Bacharelado e licenciatura em Matemática e Especialização em Análise de 
Sistemas. 
Experiência acadêmica: 10 anos de magistério no Ensino Fundamental II 

 Tempo que trabalha no Colégio Albert Sabin:  8 anos 
 
 
1. Como foi o planejamento dessa aula?  
 
Esta aula foi planejada a partir de conteúdos trabalhados em sala de aula. Discutimos o 
conteúdo teoricamente e fizemos os exercícios do livro e alguns complementares. O Cabri 
possibilita fazer as mesmas construções geométricas no computador, além de verificar e 
comprovar a teoria. Exemplos: ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida; soma de 
ângulos adjacentes suplementares é igual a 180o . 

 
 
2. Como foi feita a seleção de conteúdo?  
 
Escolhi para realizar no Cabri exercícios semelhantes aos trabalhados em sala de aula. 

 
 
 3. Como foi selecionado o método didático de ensino?  
 
Pensando em facilitar a atividade para os alunos, elaborei uma apostila, explicando o menu 
do Cabri e fazendo um roteiro dos passos a serem realizados no computador. 
 
 
4. Quais as vantagens do método escolhido?  
 
Os alunos puderam verificar e comprovar o que havia sido estudado em sala de aula, e a 
utilização do computador permitiu que os alunos, ainda com dúvidas, pudessem retomar o 
conteúdo de forma dinâmica, facilitando a aprendizagem. 
 
 
5. Quais as intercorrências durante a execução da aula?  
 
Na instalação do software adquirido pela escola e instalado no modo demo, que desligava o 
programa a cada quinze minutos; alguns alunos perderam seus exercícios antes de gravá-los. 
 
 
6. Como você observou a reação dos alunos especificamente no que diz respeito ao 
conteúdo que estava sendo ensinado? 
  
Eles gostaram muito de poder comprovar o que foi aprendido em sala usando o computador. 
Alguns se aventuraram a testar outras situações, além das propostas na apostila. 
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7. Quais as manifestações dos alunos após a aula?  
 
Eles gostaram tanto que queriam mais aulas práticas. 
 
 
8. Quais as dificuldades encontradas durante o desenvolvimento da aula?  
 
O fato de o  programa se desligar a cada 15 minutos. 

 
 
9. Cite os pontos positivos e os pontos negativos dessa aula especificamente  
 
Positivos: interesse maior pelo conteúdo trabalhado; prazer na utilização do computador; 
complemento do trabalho fora da sala de aula.  
Negativo: instalação da versão DEMO do Cabri. 

 
 
10. Anote, a seguir, algum comentário que você ache pertinente e que não foi possível  
explorar nas questões anteriores.  
 
Nenhum comentário a mais se faz necessário. 
 
 
11. Crie um paralelo/comparação entre a experiência de ministrar aula com o uso do 
computador e suas experiências anteriores, ao ministrar o mesmo conteúdo sem o uso 
desse recurso. 
  
Normalmente, os alunos entendem bem o conteúdo trabalhado em sala, pois fazemos muitos 
desenhos e exploramos bastante essa parte (ângulos) da Geometria, mas, sem dúvida, eles 
“amaram” comprovar o que estavam aprendendo em sala no computador. 

 
 
12. O que você teve de aprender, estudar e treinar para, como professor, conseguir 
utilizar essa tecnologia?  
 
Precisei estudar o programa Cabri e seus menus, observando o que poderia utilizar com os 
alunos e a maneira mais fácil para que eles pudessem usufruir ao máximo a aula no 
laboratório de computação. 
 
 
13. Qual a sua avaliação dessa aula com esse tipo de recurso didático? 
  
Foi muito boa. Pretendo continuar usando o Cabri e explorando cada vez mais os seus 
recursos. 
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4.2.8 Depoimentos de alunos 

 Nesses depoimentos, mantivemos a escrita espontânea dos alunos.  
 
Aluno 1 (6a série): “Eu gostei do Cabri porque me ajudou no conteúdo de geometria, 

provando que era possível fazer tudo isso também no computador, o que facilita vários ramos 

em profissões, brincadeiras.” 

Aluno 2 (6a série): “Utilizar o Cabri geométrico foi muito bom, pois além de ele ser 

extremamente fácil para controlar, foi possível comprovar as coisas que a professora disse em 

sala de aula.” 

Aluno 3 (6a série): “O Cabri me ajudou muito na compreensão do conteúdo de ângulos.” 

Aluno 4 (6a série): Eu adorei trabalhar com o Cabri porque pude “sentir melhor” como é 

trabalhar com Geometria! 

Aluno 5  (6a série): O Cabri ajudou a ter mais noção de ângulos e nos ajudou a entender 

mais.  

Aluno 6 (6a série):  Eu acho que ele (Cabri) ajudou para entender como se faz o cálculo de 

ângulos e formação de ângulos. 

Aluno 7 (6a série):  O Cabri é um programa legal, aprendemos a fazer vários ângulos. Foi 

bastante fácil. É um programa no qual entendemos melhor a matemática. 

Aluno 8 (6a série):  Eu achei o Cabri fácil e útil. Fácil porque era simples de manejar e útil 

porque comprovamos o que vimos em sala. Eu gostei da idéia de usá-lo. 

Aluno 9 (6a série):  Eu achei que foi fácil e divertido! Porque ele é fácil de usar e como 

também é divertido, aprendemos “brincando” e também foi no computador e todos gostam de 

mexer no computador. Então eu gostei muito. 

Aluno 10 (6a série): Trabalhar com o Cabri foi fácil, legal, divertido, comprovamos na 

prática. Foi legal. 
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Aluno 11  (6a série): Usar o Cabri foi muito bom, pois nos ajudou a mexer com ângulos e 

também foi muito legal, foi divertido. 

Aluno 12 (6a série):  Eu achei o Cabri muito bom, pois você consegue fazer ângulos no seu 

computador. 

Aluno 13 (6a série): O Cabri Géometry mostrou que tudo que aprendemos foi comprovado. 

Usando o Cabri vimos como é incrível a Geometria e também complexa. Foi muito legal. 

Aluno 14 (6a série): Sobre o programa no computador, eu achei interessante, que comprovou 

o que estudamos em classe, ele ajuda a estudar e legal. 

Aluno 15 (6a série):  Foi muito legal e interessante. Me ajudou a lembrar o que é cada coisa 

estudada. 

Aluno 16 (6a série):  O Cabri é muito legal e divertido. O Cabri ajuda a comprovar o que a 

professora explica na sala de aula. 

Aluno 17 (6a série):  Eu achei o Cabri interessante, e é um jeito mais fácil de comprovar o 

conteúdo. O Cabri me ajudou muito na prova. Ex.: Bissetriz de um ângulo. 

Aluno 18 (6ª série) :O Cabri me ajudou na prova com ângulos. Ex.: adjacentes, congruentes 

(eu não sabia). E achei também muito interessante. Ele tem um bom sistema educacional e 

deixa as pessoas interessadas; não é um programa enjoativo. Você fica gostando do programa, 

mesmo porque é simples e fácil de usar. Além disso, ele reforçou tudo o que aprendemos em 

sala de aula. 

Aluno 1 (7a série): Eu acho que o Cabri consegue comprovar tudo que estudamos sobre 

ângulos. Ele também nos ajuda com dúvidas sobre a medida dos ângulos. Eu achei um 

exercício muito divertido que também pode ser praticado por entretenimento.Aluno 2 (7a 

série): Eu gostei do Cabri porque reforçou o que aprendemos na sala, e deixou a aula menos 

cansativa, pois fizemos algo diferente. O programa comprovou muitas coisas que aprendemos 

e nos ajudou a entender melhor. 
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Aluno 3 (7ª série): O Cabri é um programa interessante onde o aluno pode interagir com o 

conteúdo aprendido e comprovar o que a professora passou na aula. 

Aluno 4 (7ª série):  Eu achei o Cabri legal porque ele comprovou o que a professora passou 

na classe. 

 Aluno 5 (7ª série):   Eu acho que o Cabri foi muito bom, porque pode reforçar o conteúdo e, 

a aula fica mais gostosa, diferente! E sem falar que deu para tirar dúvidas, e foi super 

divertido! Gostei bastante... 

 Aluno 6 (7ª série):   Com o Cabri podemos comprovar na prática o que aprendemos de 

geometria. Nos ajuda a comprovar o que a professora nos ensina em aula. Tiramos nossas 

dúvidas, tendo uma idéia real da matéria. 

 Aluno7 (7ª série):  Achei melhor do que na sala, porque na sala, às vezes, fica meio 

cansativo. 

 

4.2.9 Análise do projeto - professores 
 

 O Colégio Albert Sabin, por necessidade do departamento de Matemática, ofereceu 

um curso de utilização do software Cabri Géomètre no início do ano. Esse programa  permite 

construir e explorar as figuras da geometria plana e espacial. É possível manipular livremente 

a figura, testar sua construção, medir, calcular, apagar, modificar, entre outros.  

Percebi que poderia utilizá-lo nas séries em que leciono, 6ª e 7ª. Na 6ª série, 
trabalhamos os ângulos e iniciamos o estudo de geometria revisando tudo o que os 
alunos já conhecem sobre o assunto: conceito, modelo matemático e classificação 
de ângulos, para, posteriormente, apresentar os novos conceitos: ângulos 
congruentes, adjacentes, bissetriz de um ângulo, opostos pelo vértice, 
complementares, suplementares e replementares. Na 7ª série, também iniciamos 
revisando todos os conceitos de ângulos, mas visando a trabalhar os ângulos 
formados por retas concorrentes, congruência e paralelismo (ângulos 
correspondentes, ângulos alternos internos e alternos externos, ângulos colaterais 
internos e colaterais externos), ângulos internos e externos do polígono, a soma das 
medidas dos ângulos internos de um polígono etc  (Professora de matemática). 
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Esses conteúdos são sempre trabalhados de forma expositiva, exemplificados na lousa, 

por meio de resolução de exercícios. Houve disposição da professora para testar, na prática, 

um novo recurso com os alunos. 

Resolvi que deveria propiciar aos alunos a oportunidade de explorar e comprovar 
no laboratório de informática o conteúdo explicado em sala, através do Cabri  
(professora de matemática). 

 

É importante evidenciar a transformação da professora em relação ao saber, à maneira 

de dar aula, experimentando uma reflexão sobre suas próprias competências profissionais. 

Para atingir este objetivo, precisei estudar o programa, conhecer seus menus, 
recursos e aplicações.  Uma vantagem é que o Cabri possui uma interface de fácil 
utilização, e, para que os alunos pudessem aproveitar ao máximo a aula, preparei 
uma apostila com os exercícios que iria desenvolver e os passos necessários para 
realizá-los. Os alunos gostaram muito da aula, pois puderam verificar e comprovar, 
de forma interativa e dinâmica, tudo o que haviam estudado em sala de aula  
(professora de matemática). 

 

 Desses depoimentos sobre o trabalho desenvolvido em sala de aula, utilizando o 

recurso da aula expositiva, e no laboratório de  Informática, utilizando o software cabri 

géomètre, podemos tirar algumas conclusões. 

 A preparação dos alunos durante as aulas expositivas, ou seja, a elaboração de material 

de orientação específico de como proceder em cada etapa no laboratório de Informática  foi 

fundamental para que os alunos se sentissem seguros quanto à utilização do software.   

 Para Demo, 2003, p.187, no que diz respeito ao compromisso de garantir a 

aprendizagem do aluno, “[...] se mudarmos o olhar do professor, que não se define pela aula, 

mas pela competência de fazer o aluno aprender, a elaboração de materiais próprios torna-se 

componente estratégico desta competência [...]”. 

 O fato de a professora de Matemática já ter afinidade com a Informática também 

facilitou o aprendizado tanto em relação à utilização do programa quanto, conseqüentemente, 

à orientação aos alunos. 
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 A dificuldade encontrada, de acordo com o depoimento da professora, não foi 

suficiente para que o grupo desistisse de utilizar o programa: “o programa desligava a cada 

quinze minutos e alguns alunos perderam seus exercícios antes de gravá-los.” Cada turma 

manteve seu ritmo, e todas puderam concluir seus trabalhos. Nesse processo de aprendizagem, 

professor e alunos foram, juntos, superando todas as etapas. 

 Ainda para Demo, 2003, p. 322: 

 [...] no processo de aprendizagem, há, em primeiro lugar, o horizonte dos agentes 
educativos, que são o aluno que reconstrói conhecimento e com isto reconstrói 
como profissional, e o professor que, sabendo pesquisar e elaborar conhecimento 
crítico e criativo, orienta a evolução educativa do aluno.[...] 

  

 Depois de algumas aulas, já sabendo utilizar o programa para as necessidades 

específicas de conteúdos, os resultados superaram a nossa expectativa, conforme figuras nas 

páginas anteriores. 

 

4.2.10 Análise do projeto - alunos 
 

 Com a utilização do software cabri géomètre no laboratório de Informática, pudemos 

perceber não só um entusiasmo e uma motivação muito acentuados nos alunos, como também 

a alegria em aprender, na prática, um conteúdo que já havia sido tratado de forma expositiva.  

Com o Cabri podemos comprovar na prática o que aprendemos de geometria. Nos 
ajuda a comprovar o que a professora nos ensina em aula. Tiramos nossas dúvidas, 
tendo uma idéia real da matéria. (aluno 6 – 7ª série) 

 Considerando os depoimentos abaixo, podemos constatar, também, o quanto essa 

prática contribuiu para um melhor desempenho na avaliação. 

Eu achei o Cabri interessante, e é um jeito mais fácil de comprovar o conteúdo. O 
Cabri me ajudou muito na prova. Ex.: Bissetriz de um ângulo (Aluno 17 - 6a série). 

O Cabri me ajudou na prova com ângulos. Ex. adjacentes, congruentes (eu não 
sabia). E achei também muito interessante. ele tem um bom sistema educacional e 
deixa as pessoas interessadas; não é um programa enjoativo. Você fica gostando do 
programa, mesmo porque é simples e fácil de usar. Além disso, ele reforçou tudo o 
que aprendemos em sala de aula (Aluno 18 - 6ª série).  
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 Os depoimentos e resultados obtidos pelos alunos mostram  a importância e a 

necessidade de aproximarmo-nos, dia a dia, do uso adequado da tecnologia na sala de aula. 

“O aluno mudou e os educadores precisam acompanhar o pensamento ágil e preciso desse 

homem do futuro[...]” (Demo, 203, p. 21)  

 
 
 
4.3 PROJETO:  MODERNISMO BRASILEIRO 

      Série: 8ª série do Ensino Fundamental II  

      Data da realização: Abril/2007 

      Número de alunos:  158 
 
      Disciplinas envolvidas: Arte e Informática  

 

4.3.1 Objetivos gerais 

 

- Perceber Arte como a capacidade de construção simbólica do ser humano, articulando a 

expressão histórica, cultural e individual por meio dos recursos tecnológicos, utilizando 

Software específico para tratamento de imagens. 

- Propiciar o desenvolvimento da sensibilidade, da percepção e da imaginação, tanto no ato 

criador quanto na apreciação de obras de arte e da interferência, utilizando as ferramentas 

disponíveis no Software específico. 

- Aplicar a Arte e Informática nas inter-relações do conhecimento, estabelecendo conexões 

com as diversas linguagens expressivas. 

- Compreender, analisar e interagir por meio do domínio da linguagem artística e dos recursos 

da Informática. 

 


