
 

 

Material Digital do Professor 

Matemática – 6º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Projeto integrador 

Título: A construção histórica da matemática 

Tema Matemática na Antiguidade 

Problema central 
enfrentado 

Ampliar a compreensão da diversidade de manifestações da Matemática na história. 

Produto final Hipertexto com informações. 

Justificativa 

Durante muito tempo, a Matemática foi ensinada sem que os alunos pudessem compreender 

que os conhecimentos dessa área são o resultado de séculos de desenvolvimento do pensamento e de 

estratégias para resolução de problemas, empreendidos por diversos povos em diferentes tempos 

históricos. Além disso, frequentemente ficam subdimensionadas as contribuições dos povos originários 

das Américas. Resulta também que, pouco evidente aos alunos, para não se referir a números e 

cálculos numéricos apenas, a Matemática está presente em várias outras áreas da vida cotidiana, como 

arquitetura, medicina, pesquisas espaciais e engenharia, áreas que exigem conhecimentos de 

geometria, grandezas e medidas, probabilidade, estatística e álgebra. Sendo assim, o objetivo deste 

projeto integrador é permitir aos alunos conhecer a diversidade de áreas e povos relacionados à  

história da Matemática. A proposta integra-se diretamente aos conteúdos de História trabalhados no 

6º ano e, também, aos de Língua Portuguesa (descritos na Base Nacional Comum Curricular – BNCC).  

O produto final será a escrita coletiva de um hipertexto cujos resultados das investigações 

realizadas serão compartilhados na comunidade digital. Este projeto contempla, diretamente, as 

competências gerais 1, 5 e 6 apresentadas na BNCC.  

Competências gerais desenvolvidas 

 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. 

 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

 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. 
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Objetivos 

 Relacionar os conhecimentos da Matemática na vida cotidiana com sua história. 

 Ampliar os conhecimentos sobre a história da Antiguidade, contemplando o estudo dos 

povos originários da América.  

 Aprender a produzir um hipertexto e disponibilizá-lo em rede. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Matemática 

 Sistema de numeração 
decimal: características, 
leitura, escrita e 
comparação de números 
naturais e de números 
racionais representados 
na forma decimal. 

 Diferentes tipos de 
representação de 
informações: gráficos  
e fluxogramas. 

 (EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que 
prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com 
outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características  
(base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição  
e decomposição de números naturais e números racionais em sua 
representação decimal. 
 

 (EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando 
as relações entre os objetos representados (por exemplo, posição de 
cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia dos 
funcionários de uma empresa etc.). 

História 

 Povos da Antiguidade  
na África (egípcios),  
no Oriente Médio 
(mesopotâmicos)  
e nas Américas  
(pré-colombianos). 

 O Ocidente Clássico: 
aspectos da cultura  
na Grécia e em Roma. 

 (EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas 
na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados 
presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. 

 (EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes 
culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas  
e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. 

 (EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance  
e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras 
sociedades e culturas. 

Língua 
Portuguesa 

 Campo jornalístico-
midiático. 

 (EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto produção e circulação – os enunciadores envolvidos, 
os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação –, ao modo (escrito ou 
oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade 
relacionada às propriedades textuais e do gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação 
de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, 
corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em 
textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, 
ajustes, acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 

 (EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, 
resenha, artigo de opinião, dentre outros –, tendo em vista sua adequação 
ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, 
aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses, 
a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, 
áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma culta. 
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Duração 

A duração prevista é de cinco aulas, distribuídas em três semanas de atividades. 

Material necessário 

 Materiais para pesquisa (livros, enciclopédias ou acesso à internet). 

 Computadores com programa de edição de texto. 

 Local na internet para publicar o texto produzido. 

Perfil do professor coordenador do projeto 

O professor mediador deste projeto, além de dispor das aulas necessárias para sua execução, 

precisa ser um incentivador da pesquisa e da reflexão crítica e ter uma postura positiva voltada à 

utilização de recursos digitais. É necessário conhecer e estar disposto a aprender ferramentas que 

auxiliam na produção de hipertextos e de um site, e conseguir organizar e relacionar os conteúdos 

previstos por meio de discussões e trocas com os alunos. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Estudo dos avanços da Matemática por diferentes povos da Antiguidade (duas aulas) 

Comece o projeto propondo uma conversa com os alunos, perguntando-lhes sobre onde 

encontramos a Matemática na vida cotidiana (por se tratar de um tema muito amplo, é interessante 

que dure o tempo da aula toda). Peça que deem exemplos, até mesmo no dia a dia deles, como: 

arquitetura e engenharia com foco na geometria; situações envolvendo a medição do tempo; uso do 

calendário; e a astronomia. Com base nisso, avance questionando-os sobre quem produziu tais 

conhecimentos: faça-os notar que não se trata de conhecimentos individuais, mas, sim, resultados de 

esforços de diversos povos e que se estendem por vários séculos. Nessa discussão deve ficar 

evidente, no entanto, que muito do que sabemos hoje em Matemática foi desenvolvido por povos 

bem antigos que viveram no período histórico denominado Antiguidade.   

Ao final desta primeira conversa, organize os alunos em seis grupos e sorteie os povos que 

cada um deve investigar: egípcios, mesopotâmios, gregos, romanos, chineses, maias. Explique a eles 

que devem pesquisar a história da Matemática desses povos. Recomende que façam anotações que 

possam servir à produção de um texto informativo sobre o tema pesquisado. Lembre-os de que 

devem observar que vários avanços na Matemática estiveram atrelados à necessidade de resolver 

problemas práticos cotidianos. Dê a eles o período de uma semana para a realização das pesquisas 

(eles podem fazer em casa ou em sala de aula, conforme parecer mais adequado aos grupos).   
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Etapa 2 – Escrita de texto com base nos resultados das pesquisas (duas aulas) 

Realizadas as pesquisas, os grupos devem iniciar a escrita dos textos informativos com base 

nas informações coletadas. Comente a respeito do tamanho médio que deve ter cada texto – para 

que haja um equilíbrio entre as produções dos diferentes grupos. Isso vai orientá-los a selecionar o 

que devem manter e o que precisarão cortar de informações sobre o tema pesquisado. Enquanto 

escrevem, passe pelos grupos incentivando, orientando e colaborando. Os alunos podem escrever à 

mão e depois transcrever no computador ou escrever diretamente no computador, dependendo da 

estrutura disponível na escola. Se for necessário, os alunos podem finalizar as escritas em casa.  

Na semana seguinte, devolva os textos aos grupos com marcas de correção indicando 

melhorias na escrita e eventuais ajustes e adequações acerca das informações apresentadas. Os grupos 

deverão fazer a reescrita dos textos incorporando as sugestões e realizando as correções solicitadas. 

Etapa 3 – Produção de um hipertexto (uma aula) 

A última etapa consiste em aprender a fazer um hipertexto – forma de escrita não linear, em 

que a ordem adotada para a leitura depende do leitor. Geralmente são utilizados textos, vídeos, 

imagens e outros recursos que possam ser lidos e compreendidos em ordens distintas, compondo, 

no final, uma reflexão geral sobre o assunto abordado. Apresente aos alunos a imagem abaixo para 

ajudá-los a compreender o conceito de hipertexto. Outros textos disponíveis na internet podem ser 

utilizados, apresentando o conhecimento de modo adequado ao perfil da turma. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

Imagem disponível em: <http://educacao.globo.com/portugues/assunto/estudo-do-texto/hipertexto.html> .  

Acesso em: 5 jun. 2018. 
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Auxilie-os a produzir coletivamente um texto para a página principal, na qual os textos 

criados pelos grupos serão colocados como links. O objetivo aqui é fazer uma síntese do tema 

principal e abrir a possibilidade de aprofundamento do conhecimento para o leitor, que deve usar 

os links como meios de acesso aos conteúdos de interesse. Os alunos precisam localizar , no texto 

principal, as palavras que serão inseridas como links. 

Uma situação para exemplificar a ideia de hipertexto pode ser uma pesquisa sobre vitaminas 

necessárias para o corpo humano. Nesse caso, uma possibilidade de texto para a página inicial  

pode ser dada por: 

“Uma dieta equilibrada deve contemplar uma lista de vitaminas necessárias para o corpo 

humano, como a vitamina A, presente na cenoura, no mamão e no espinafre; a vitamina B, presente 

no salmão, na batata e na banana; a vitamina C, presente na laranja, no pimentão e no morango; e a 

vitamina D, presente em queijos e cogumelos”. 

Os termos “vitamina A”, “vitamina B”, “vitamina C” e “vitamina D” poderiam ser associados 

a links de outras páginas que apresentariam os textos específicos sobre essas vitaminas (citando 

mais propriedades, mais alimentos, efeitos no corpo humano, etc.). No projeto real, os termos 

equivalentes a esses links podem ser, por exemplo, “gregos” ou “maias”. 

Depois da organização dos hipertextos e de relacionar cada tópico da atividade a links 

específicos, é interessante disponibilizar esse conteúdo na internet, usando o site da escola ou 

algum outro local de hospedagem. Hoje existem diversas plataformas on-line que permitem a 

criação de um site com todas suas funcionalidades de forma simples e gratuita, o que inclui a parte 

visual (o layout do site), o link para acesso, as ferramentas necessárias (como a busca no site, um 

contador de visitantes, um calendário, etc.) entre outras. Essas plataformas hospedam o site criado 

com todo seu conteúdo e permitem que os hipertextos sejam relacionados. Faça uma pesquisa a 

respeito dessas ferramentas para ajudar a turma a tornar público o trabalho que desenvolveram. 

Os textos manuscritos devem ser digitados com o auxílio de algum editor de texto (se possível, 

disponibilize um tempo da aula para executar essa tarefa na escola; caso contrário, peça aos 

alunos que realizem essa tarefa em casa). 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

A avaliação deverá levar em conta três aspectos: a participação ativa (protagonismo) e o 

envolvimento nas atividades desenvolvidas, a produção escrita e a autoavaliação.  

Durante o desenvolvimento das discussões e das atividades, observe as reações e as 

contribuições dos alunos. O importante, nesse caso, não é que deem respostas certas, mas que 

estejam dispostos a formular hipóteses, escutar o que diz o (a) professor(a) e os colegas e que se 

dediquem a contribuir com o que lhes for designado.  
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Também a produção escrita feita pelos grupos será avaliada, assim como sua reescrita, sem 

que essa avaliação precise necessariamente receber uma nota. Nessa etapa, é interessante pedir a 

cada grupo que leia e avalie a escrita de outro grupo, sugerindo melhorias e correções. 

Por fim, cada aluno deverá escrever uma breve apreciação acerca do próprio envolvimento 

e das aprendizagens resultantes da participação no projeto integrador. 
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