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Plano de desenvolvimento 
 

Projeto integrador 

Tema: Teatro na Escola 

Questão desafiadora 
Trabalhar os conceitos de frações e operações com números fracionários de forma dinâmica e 

lúdica pode tornar a aprendizagem dos alunos mais significativa? 

Justificativa 
O conceito de peça teatral mudou muito desde o seu surgimento na Grécia Antiga. Com a inserção 

de musicais, apresentações de ópera, utilização de bonecos, movimentos circenses, danças como o 

balé, o espetáculo tornou-se mais rico. Com isso, o teatro hoje em dia se tornou uma das maiores 

expressões artísticas, saindo dos palcos fechados e indo ao encontro do público em lugares mais 

acessíveis a população. 

Essas apresentações adentraram os muros das escolas e, utilizadas como recurso de ensino, tornam 

a aprendizagem mais dinâmica, interativa, atraente, interessante e, por consequência, significativa.  

O objetivo deste projeto é trazer a encenação teatral para a aula de matemática de maneira que os 

alunos consigam compreender, de forma dinâmica e lúdica, os conceitos das operações com números 

fracionários e explorar o uso de contextos históricos por meio da interpretação de um dos problemas 

mais conhecidos, o “problema dos 35 camelos”. 

Objetivos 
 Utilizar a encenação teatral na aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

 Explorar os contextos históricos na interpretação e resolução de problemas com números 

fracionários. 

 Realizar e compreender as operações com números fracionários. 

Componentes curriculares integrados 
 Matemática. 

 Arte. 

 Língua Portuguesa. 

 

Objetos de 
conhecimento 

 Fração e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, 

razão e operador. 

 Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, 

ordenação e associação com pontos da reta numérica e operações. 

 Contextos e práticas. 

 Processos de criação. 

 Relação entre textos. 

Habilidades   EF07MA08: Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes 

de inteiros, resultado da divisão, razão e operador.  

 EF07MA12: Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações 

com números racionais.  

 EF69AR24: Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros 

e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, 
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produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional 

em teatro.  

 EF69AR27: Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos 

para o acontecimento teatral, em diálogo com o teatro 

contemporâneo. 

 EF67LP27: Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras 

manifestações artísticas (como cinema, teatro, música, artes visuais e 

midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto 

aos temas, personagens e recursos literários e semióticos. 

Competências gerais  CG 1: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 

sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 CG 2: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 

própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e 

testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas. 

 CG 3: Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 

das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas 

da produção artístico-cultural. 

 CG 4: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 

como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para 

se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

 CG 6: Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

Temas contemporâneos  Diversidade cultural 

Recursos necessários 
 Livro O Homem que Calculava, de Malba Tahan, 2001. 

 Computador com acesso à internet. 

 Projetor de imagens. 

 Figurino semelhante ao utilizado pelos árabes, como turbantes e túnicas.  

 Acessórios. 

 Objetos para o cenário. 

 Aparelho que grave vídeos. 
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Produto final 
 Encenação do “problema dos 35 camelos” no pátio e/ou auditório da escola e gravação da 

apresentação para ser disponibilizada nas mídias sociais.  

Cronograma para desenvolvimento do projeto 
Considera-se cada aula com duração de aproximadamente 50 minutos. 

Duração do projeto 

1ª etapa 1 aula 

2ª etapa 2 aulas 

3ª etapa 2 aulas 

4ª etapa 5 aulas 

Etapa final 1 aula 

Avaliação 1 aula 

Total 12 aulas  

Etapas do projeto 

1ª etapa (1 aula: cerca de 50 minutos) 

Converse inicialmente com seus alunos a respeito de apresentações de teatros. Pergunte a eles se 

já foram a uma peça, se conhecem ou se já tiveram a oportunidade de encenar alguma. Mencione que 

tal projeto será uma encenação teatral, uma maneira mais dinâmica de aprender conteúdos 

matemáticos. Fale que, especificamente neste caso, o conceito a ser explorado será as operações com 

números fracionários. Diga a eles que farão esta exploração por meio dos contextos históricos acerca 

dos temas matemáticos como um todo, e exemplifique o livro O Homem que calculava. Leve um 

exemplar para a sala, e discorra resumidamente sobre Beremiz e as suas proezas realizadas pelas 

facilidades em lidar com os números.  Verifique se alguém conhece ou já leu o livro. Diga que o projeto 

propriamente dito abordará o “problema dos 35 camelos”. 

Converse com eles a respeito do conteúdo de frações e a história da matemática como elemento 

participativo e colaborador no ensino e principalmente na aprendizagem. Faça questionamentos, 

como: 

 Em sua opinião, você considera importante conhecer a história da matemática? 

 Você já vivenciou alguma situação de aprendizagem de conceitos de matemática, baseando-se na 

sua história? 

 É possível lembrar ou citar a utilização de frações em alguma situação vivida no seu dia a dia, ou até 

mesmo em livros, filmes, peças, documentários etc.? 

Verifique também quais os conhecimentos que os alunos possuem sobre frações. Cite e peça 

exemplos. Na lousa, conforme a discussão for discorrendo, anote algumas frações, identificando sua 

estrutura, como denominador, numerador, frações inteiras, próprias, impróprias etc. Sendo necessário, 

mencione com os alunos a utilização desse conceito em receitas culinárias, na partição de uma pizza, 

na divisão de um chocolate em “x” quantidade de pessoas e assim por diante. Faça os alunos 

perceberem que é corriqueiro nos depararmos com este conteúdo no nosso dia a dia, e mencione 

que, ao trabalharmos ele organizando e encenando uma peça de teatro, a aprendizagem do mesmo 

será mais fácil e significativa. 
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2ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Nesta etapa, mostre o livro O Homem que Calculava aos alunos e apresente para eles o “problema 

dos 35 camelos”. Explique que tal problema foi retirado do livro e incentive-os a ler. Mencione que 

nele se encontram interessantes e curiosas histórias vivenciadas por um homem com muitas 

habilidades matemáticas. 

O problema, preferencialmente, deverá ser levado impresso para cada aluno. 

[...] Por entre pragas e impropérios gritavam, furiosos:  

-Não pode ser!  

-Isto é um roubo!  

-Não aceito!  

O inteligente Beremiz procurou informar-se do que se tratava.  

-Somos irmão – esclareceu o mais velho – e recebemos como heranças esses 35 

camelos. Segundo vontade de nosso pai devo receber a metade, o meu irmão Hamed 

uma terça parte e o mais moço, Harin, deve receber apenas a nona parte do lote de 

camelos. Contudo, não sabemos como realizar a partilha, visto que a mesma não é exata. 

[...]  

Texto adaptado 

Oriente os alunos a ficarem em grupos para discutirem a resolução do problema. Espere para ver 

quais as estratégias e tentativas que eles utilizarão a fim de encontrar uma solução, de maneira que 

seja justa para os três irmãos. Percebendo que os alunos estão encontrando dificuldades para resolver 

a problemática, sugira que pensem em trabalhar com um número que seja múltiplo de 2, 3 e 9. Caso 

eles ainda não percebam o porquê de tal sugestão, peça que se imaginem na história e que, para 

ajudar na solução, emprestarão um camelo para que o total a ser repartido seja 36 e não 35. Diante 

disso, deixe-os pensar em como ficará a partilha. Apenas oriente-os sobre dúvidas nos cálculo, assim 

as habilidades EF07MA08 e EF07MA12 poderão ser desenvolvidas em sala. 

Tenha em mãos a solução, por exemplo: 

Os 35 camelos deveriam ser divididos entre os três irmãos, sendo que:  

O irmão mais velho teria direito à metade da herança, o que corresponde a 17,5 camelos.  

O irmão do meio teria direito a receber um terço, isto é, 11 camelos e dois terços.  

E o irmão caçula teria direito ao que equivale a 3 camelos e oito nonos.  

Ao somar os valores recebidos dos três irmãos, não corresponde a exatamente 35, havendo, então, 

uma sobra, como podemos verificar na adição apresentada abaixo: 17 e 
1

2
 + 11 e 

2

3
+ 3 e 

8

9
= 33 e 

1

18
 

Ao acrescentar um camelo aos 35 já existentes, o irmão mais velho ficou com exatamente 18 

camelos, o irmão do meio com 12 camelos e o caçula com 4 camelos.    

Concluindo, realizada a partilha, sobraria ainda 1 e 17/18 e, o personagem do livro utilizou este 

meio e distribuiu os 17/18 entre os três irmãos, aumentando, assim, a parte que caberia a cada um, 

ficando então com os camelos correspondentes à fração excedente. 
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3ª etapa (2 aulas: cerca de 100 minutos) 

Após a realização do problema, organize e supervisione os alunos a fazerem uma encenação como 

em uma peça teatral representando a história contida no problema dos 35 camelos. Oriente-os a 

respeito da roteirização da peça teatral, com relação à separação das falas dos personagens e do 

narrador, nesse sentido a habilidade EF67LP27 poderá ser trabalhada junto com o professor de Língua 

Portuguesa.  

Como sugestão, utilize o vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fIGO65xiS2I>. 

Acesso em: 26 ago. 2018. Organize a divisão dos personagens e das respectivas salas. Neste momento, 

a habilidade EF69AR24 poderá ser trabalhada em parceria com o professor de Arte. 

 

4ª etapa (5 aulas: cerca de 300 minutos) 

Para a produção do roteiro, atue também junto ao professor de Arte, contemplando a habilidade 

EF69AR27. Organize os alunos separando os personagens e as suas respectivas falas. Oriente-os a 

ajudarem na confecção do cenário, na produção dos figurinos de cada personagem, entre outros 

detalhes. Caso julgue necessário, utilize novamente o vídeo sugerido na 3ª etapa. É muito importante 

também que você organize a sua rotina de aulas com essa turma, e disponibilize ao menos quatro 

aulas para os ensaios. Combine também com a turma e com a escola uma data para a apresentação 

desta peça aos familiares e às demais pessoas que queiram prestigiar o trabalho dos alunos. 

 

Etapa final (1 aula: cerca de 50 minutos) 

Agende uma data para a apresentação da encenação do “problema dos 35 camelos” na escola. 

Prepare previamente a divulgação com a data e horário para a comunidade.  

Confeccione e fixe um cartaz na parte externa da escola. Além disso, crie uma postagem e peça que 

os alunos e a escola compartilhem nas redes sociais. 

Junto com os alunos, deixem o local da realização organizado com antecedência. O pátio ou o 

auditório da escola são boas opções.  

Organize os alunos de maneira a interagirem corretamente de acordo com a sua respectiva fala. 

Faça uma abertura, convidando os pais a prestigiarem a apresentação dos seus filhos.  

Filme todo o espetáculo e disponibilize esta apresentação em redes sociais e no Youtube.  

Ao final, parabenize os alunos por todo empenho e dedicação. 

 

Avaliação de aprendizagem (1 aula: cerca de 50 minutos) 
A avaliação de aprendizagem é um processo contínuo. Selecione critérios que possam auxiliá-lo na 

avaliação, como: desenvolvimento das habilidades trabalhadas, respeito aos colegas, 

comprometimento com as atividades, sensibilização a partir do tema, entre outros. Fique atento a 

esses aspectos em todas as etapas e, se necessário, altere seu planejamento para auxiliar alunos que 

apresentam dificuldades em determinados momentos. 

Se julgar conveniente, reproduza para os alunos a autoavaliação abaixo, de modo que eles também 

possam refletir sobre o seu desempenho ao longo do projeto. 

 Auxiliei meus colegas nas atividades propostas? 

 Respeitei a opinião dos colegas? 

https://www.youtube.com/watch?v=fIGO65xiS2I
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 Fui responsável com os prazos e com a organização do trabalho? 

 Ajudei os colegas que apresentaram dificuldades? 

 O que mais gostei de fazer ao participar desse projeto? 

 Compreendi a necessidade dos conhecimentos matemáticos na resolução de problemas? 

 Apliquei os conhecimentos sobre números fracionários em situações interativas e lúdicas? 

 Fui contemplando com uma aprendizagem significativa? 

 

Referências complementares 
LACERDA, H. D. G. Educação matemática e teatro: um panorama das pesquisas brasileiras. 

Disponível em: 

<http://www.rc.unesp.br/gpimem/downloads/artigos/lacerda_hannah/lacerda_hannah-2015.pdf>. 

Acesso em: 28 ago. 2018. 

MARTINS, A. P. O teatro como possibilidade metodológica de ensino e aprendizagem para a educação 

de jovens e adultos - EJA. Disponível em: 

<http://bdm.unb.br/bitstream/10483/5446/1/2013_Antonio%20Pereira%20Martins.pdf>. Acesso em: 

27 ago. 2018 
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