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RESUMO 

 

Essa pesquisa teve por objetivo geral investigar a contribuição de atividades 
envolvendo a História da Matemática, por meio do relógio de sol, em duas turmas 
do 6º ano do Ensino Fundamental, no conteúdo de unidades de tempo. Para tal, 
foram traçados os seguintes objetivos específicos: (1) Elaborar e desenvolver 
uma proposta de atividades históricas envolvendo o relógio de sol para o trabalho 
com unidades de tempo; (2) Avaliar as potencialidades e limitações da proposta 
de atividades envolvendo o relógio de sol para o trabalho unidades de tempo, 
em duas turmas do 6º ano do Ensino Fundamental. Quanto à abordagem essa 
pesquisa é qualitativa e, quanto aos objetivos é exploratória. O instrumento 
utilizado foi um questionário. Os sujeitos da pesquisa foram trinta e dois alunos 
de duas turmas do 6º ano (C e D), de uma escola pública municipal situada na 
cidade de Mamanguape, no estado da Paraíba. Utilizamos como referencial 
teórico Mendes (2009) no que diz respeito à utilização de atividades históricas 
nas aulas de Matemática, além dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
1998) acerca do uso de história da matemática em sala de aula. Como 
resultamos destacamos que a experiência, na visão dos alunos, proporcionou 
uma “aula diferente” o que facilitou a compreensão dos conteúdos através de 
sua história. Além disso, observamos que a utilização do relógio de sol como 
instrumento histórico é uma abordagem com potencial interdisciplinar. 
Concluímos que a proposta do uso de atividades históricas com o relógio de sol 
positivamente teve a sua potencialidade evidenciada, a partir da nossa 
experiência vivenciada nas duas turmas de 6º ano, do Ensino Fundamental. 
 
 
Palavras Chave: História da Matemática, Unidades de Tempo, Atividades 
Históricas, Relógio de Sol. 
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ABSTRACT 

 

This research had as general objective to investigate the contribution of activities 
involving the History of Mathematics, through the sundial, in two class of the 6th 
year of elementary school, in the content of units of time. To this end, the following 
specific objectives were defined: (1) To elaborate and develop a proposal of 
historical activities involving the sundial to work with units of time; (2) Evaluate 
the potentialities and limitations of the proposal of activities involving the sundial 
to work time units, in two classes of the 6th year of Elementary School. Regarding 
the approach, this research is qualitative and, as far as the objectives are 
concerned, it is exploratory. The instrument used was a questionnaire. The 
subjects of the research were thirty-two students from two classes of the 6th 
grade (C and D), from a municipal public school located in the city of 
Mamanguape, state of Paraíba. We used as theoretical reference Mendes (2009) 
regarding the use of historical activities in Mathematics classes, in addition to the 
National Curricular Parameters (BRASIL, 1998) about the use of history of 
mathematics in the classroom. As we turned out, the experience, in the view of 
the students, provided a "different lesson" which facilitated the understanding of 
the contents through its history. In addition, we observed that the use of sundial 
as a historical instrument is an approach with interdisciplinary potential. We 
conclude that the proposal of the use of historical activities with the sundial 
positively had its potentiality evidenced, based on our experience in the two 
classes of 6th grade, Elementary School. 
 

 

Keywords: history of mathematics, units of time, structured activities, sun watch.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do tema e estrutura da monografia 
 

A Matemática no Ensino Fundamental traz ao docente o desafio de fazer 

com que a disciplina passe a ser mais dinâmica e interessante ao aluno, pois do 

contrário pode ser considerada difícil para muitos discentes. Nesse sentido, a 

inclusão de atividades dinâmicas, que utilizem exemplos da utilização cotidiana 

da Matemática no dia a dia, pode tornar o processo de ensino mais interessante 

para o aluno. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática - PCN, 

existem vários caminhos para fazer Matemática em sala de aula (BRASIL, 1998). 

Um dos caminhos apontados pelo documento é a história da Matemática que 

pode contribuir no aprendizado do aluno, ajudando-o na compreensão dos 

conteúdos matemáticos e despertando seu interesse na disciplina.  

Trabalhar a História da Matemática junto aos alunos possibilita que eles 

percebam as relações existentes entre a Matemática praticada no passado e a 

Matemática utilizada atualmente. Assim: 

 

“[...] ao estabelecer comparações entre os conceitos e 
processos matemáticos do passado e do presente, o professor 
cria condições para que o aluno desenvolva atitudes e valores 
mais favoráveis diante desse conhecimento [...]” (BRASIL, 1998, 
p. 42). 
 

Um exemplo de comparações entre passado e presente pode ser 

visualizado no ábaco e na calculadora. O primeiro, considerado o primeiro 

instrumento de cálculo utilizado pela humanidade e a última, um instrumento 

atual que facilita a realização de sofisticados cálculos matemáticos.  Em uma 

comparação dessa natureza, o discente percebe como eram trabalhados os 

cálculos em épocas mais antigas, com a utilização do ábaco, e como os 

processos de cálculo tornaram-se simples com a substituição do ábaco por 

máquinas de calcular, chegando aos atuais computadores de última geração. 

Dessa forma, “[...] o aluno poderá compreender que o avanço tecnológico de 

hoje não seria possível sem a herança cultural de gerações passadas.” (BRASIL, 

1998, p. 42).  
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A História da Matemática pode ser um importante recurso didático 

utilizado em sala de aula. Para isso, a História da Matemática: 

 

[...] não deve ser entendida simplesmente que o professor deva 
situar no tempo e no espaço cada item do programa de 
Matemática ou contar sempre em suas aulas trechos da história 
da Matemática, mas que a encare como um recurso didático com 
muitas possibilidades para desenvolver diversos conceitos, sem 
reduzi-la a fatos, datas e nomes a serem memorizados. 
(BRASIL, 1998, p.43). 
 
 

Diante do exposto, neste trabalho, iremos propor para o ensino de 

unidades de tempo a construção e utilização do relógio de sol, um instrumento 

antigo que tem seus primeiros registros de utilização em 3500 a.C. e que era 

utilizado, inicialmente, por astrônomos. Em nossa proposta procuramos não 

reduzir a História da Matemática a fatos, datas ou nomes, mas partimos da 

construção de um instrumento utilizado por povos antigos para que, a partir da 

construção e manipulação desse instrumento, os alunos possam trabalhar 

conceitos relacionados ao conteúdo de unidades de tempo. 

Para tal, dividimos esse trabalho em quatro partes, a saber: na primeira 

parte, ainda nesse capítulo, apresentamos à justificativa, os objetivos e os 

pressupostos metodológicos da pesquisa. No segundo capítulo, apresentamos 

o referencial teórico adotado no trabalho, destacando aspectos relacionados ao 

uso da História da Matemática em sala de aula, a e a utilização do relógio de sol 

em atividades de sala de aula. No terceiro capítulo, discorremos sobre a 

experiência em sala de aula apresentando as atividades desenvolvidas e o 

resultado da experiência. Por fim, apresentamos as considerações finais deste 

trabalho.  

 

 

1.2 Justificativa 
 

Voltar ao passado me faz reviver todos os desafios conquistados em minha 

vida e perceber que a Matemática sempre esteve presente em minha trajetória. 

Minha família sempre trabalhou em comércio e, dos seis anos aos quinze anos 

de idade eu ajudei minha mãe no comércio de sapatos.Com essa vivência 



13 
 

aprendi a passar trocos e a calcular descontos sem a utilização da calculadora 

o que me fez perceber que trabalhar a Matemática no cotidiano era algo bastante 

motivador e prazeroso para mim. 

Na escola não era nada diferente, pois sempre gostei da disciplina de 

Matemática. Tive professores excelentes que me ajudavam nas horas em que 

eu precisava. Apesar disso, nunca passou em minha mente ser professora, mas 

o destino sempre me guiava para essa profissão. Recebi o primeiro convite para 

lecionar a disciplina de Inglês com quatorze anos de idade, mas não aceitei o 

convite por não ter tempo de cumprir o horário desejado pela escola. 

O tempo foi passando, conclui a Educação Básica e tive que decidir qual o 

curso superior que iria cursar. Sempre tive afinidade pela área de Ciências 

Exatas e, no ano de 2009, optei em fazer o vestibular para Ciências Econômicas. 

Porém não consegui entrar no curso por causa de uma vaga e, no ano seguinte, 

fiz outro vestibular e fui aprovada para a Licenciatura em Matemática. 

 As aulas iniciaram em fevereiro de 2012, a ansiedade foi grande de estudar 

na faculdade. Durante o curso fui me identificando cada vez mais pela área e 

sentido prazer em estudar as disciplinas, principalmente as relacionadas à área 

da Educação Matemática. A primeira que me identifiquei foi a História da 

Matemática, que foi uma experiência única e que sempre irei lembrar, pois foi o 

meu guia das outras disciplinas de educação. 

No ano de 2017 tive oportunidade de receber um convite para trabalhar 

como professora da disciplina de Matemática em uma escola de Ensino 

Fundamental. Iniciei atuando em duas turmas do 6º ano e três do 7º ano. Sempre 

tive em minha mente que minhas aulas iriam ser prazerosas para  deixar a 

Matemática mais dinâmica para que os meus alunos sentissem o gosto de 

estudar a disciplina. 

Durante as observações de aulas e aplicações de conteúdos da disciplina 

de Matemática, onde leciono para 6º ano C e D, pude observar certa dificuldade 

dos alunos em compreender alguns conteúdos da disciplina. Além disso, percebi 

que o interesse dos alunos pela Matemática aumentava quando os conteúdos 

eram trabalhados em aulas com dinâmicas (seminários, jogos, materiais lúdicos) 

diferentes do modelo tradicional (quando se limitam ao uso de pincel, quadro e 

livro didático). 
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Com a oportunidade de produção do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), vislumbrei a possibilidade de propor a utilização de um instrumento 

antigo, para auxiliar no ensino das aulas de Matemática, bem como deixar a aula 

mais dinâmica e interessante, promovendo uma maior interação entre os alunos.  

O instrumento escolhido foi o relógio de sol, material que não conhecia e 

não sabia de suas potencialidades em sala de aula, mas que, a partir de leituras 

de resultados de pesquisas pude perceber que a sua utilização poderia propiciar 

um trabalho com conteúdos de Matemática de maneira dinâmica, com a 

construção e manipulação do material. 

O relógio de sol é instrumento muito rico trabalhado em sala de aula, onde 

os discentes voltam ao passado, conhecem a sua história e tem a possibilidade 

de construir um relógio de sol, ver seu funcionamento e de analisar o passo a 

passo de como foi criado o primeiro relógio e a evolução até os dias atuais.  

Escolhemos como conteúdo para ser desenvolvido em sala de aula, com 

a utilização do relógio de sol, as unidades de tempo, vinculado ao Bloco de 

Conteúdos dos PCN “Grandezas e Medidas”. Esse bloco “caracteriza-se por sua 

forte relevância social devido a seu caráter prático e utilitário, e pela possibilidade 

de variadas conexões com outras áreas do conhecimento” (BRASIL, 1998, p. 

51). 

Assim, pensamos que com o trabalho de unidades de tempo poderíamos 

chamar a atenção do aluno para, por exemplo, a organização dos horários 

relacionados ao seu cotidiano – como a hora de acordar, de ir para escolar, de 

brincar, de almoçar, dentre outras.  

Além disso, podemos aliar esse conteúdo à História da Matemática, haja 

vista que o relógio é um instrumento utilizado há milênios pelos diversos povos. 

Nesse sentido, a História da Matemática é um recurso que pode facilitar 

a interpretação do educando com relação aos conteúdos e os principais objetivos 

de trabalhar com o relógio de sol é que podemos discutir vários conceitos ligados 

à Matemática, permitindo até a realização de um trabalho interdisciplinar, 

envolvendo questões relacionadas a disciplinas como Geografia, História, Física, 

dentre outras. 

A atividade prática desperta o olhar diferenciado para o aluno, algo 

inovador onde os mesmos procuram buscar os próprios caminhos para o seu 

aprendizado. Assim, o relógio de sol estimula a curiosidade sobre como o relógio 
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é construído e sobre seu funcionamento e a realização de atividades com esse 

instrumento construído pelos próprios alunos permite que o docente tenha um 

envolvimento e interesse maior pela Matemática. 

Diante do exposto optamos por desenvolver essa pesquisa tendo como 

intuito construir e utilizar o relógio de sol em atividades históricas de forma a 

avaliar as potencialidades e limitações do uso desse instrumento em sala de 

aula. 

 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a contribuição de atividades envolvendo a História da 

Matemática, por meio do relógio de sol, em duas turmas do 6º ano do Ensino 

Fundamental, no conteúdo de unidades de tempo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar e desenvolver uma proposta de atividades históricas 

envolvendo o relógio de sol para o trabalho com unidades de tempo; 

 Avaliar as potencialidades e limitações da proposta de atividades 

envolvendo o relógio de sol para o trabalho unidades de tempo, em 

duas turmas do 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

 

1.4 Os pressupostos metodológicos da pesquisa 

 

Essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa que, segundo Minayo 

(2009), responde a questões muito particulares e trabalha com universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, crença, valores e atitudes. Optamos 

por essa abordagem, pois queríamos observar o comportamento dos discentes 

em uma situação de intervenção, a partir da proposta de atividades utilizando o 

relógio de sol como instrumento para auxílio no ensino do conteúdo de unidade 

de tempo. 
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Quanto aos objetivos essa pesquisa é exploratória, pois tem como 

objetivo “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a constituir hipóteses” (GIL, 2002, p. 41).  

Os sujeitos da pesquisa foram trinta e dois alunos de duas turmas do 6º 

ano (C e D), de uma escola pública municipal situada na cidade de 

Mamanguape, no estado da Paraíba. A faixa etária dos discentes é de 12 a 17 

anos. 

O método de pesquisa compreendeu duas etapas, a saber: (1) elaboração 

e desenvolvimento de uma proposta de atividades históricas envolvendo o 

relógio de sol para o trabalho com unidades de tempo; (2) Avaliação das 

potencialidades e limitações da proposta de atividades envolvendo o relógio de 

sol para o trabalho unidades de tempo, em duas turmas do 6º ano do Ensino 

Fundamental, por meio do instrumento questionário. 

Segundo Gil (1989, p.124) o questionário é um instrumento de pesquisa 

composto “[...] um número mais ou menos elevado de questões apresentadas 

por escrito ás pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc”. Assim, de 

acordo com a proposta e objetivos desse trabalho, foi utilizado o questionário 

como um instrumento de pesquisa, pois entendemos que era o instrumento mais 

adequado para levantar as informações necessárias sobre as atividades 

propostas neste trabalho e, consequentemente, avaliar as potencialidades e 

limitações da proposta de atividades envolvendo o relógio de sol. 
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2. RESGATANDO A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COM O RELÓGIO DE 

SOL 

 

2.1 A História da Matemática e o uso de atividades históricas 

  

Para D´Ambrosio (1999) as ideias matemáticas sempre estiveram 

presentes no decorrer da história, em estratégias para o dia-a-dia, como a 

confecção de ferramentas até a busca pelo entendimento de fenômenos da 

natureza. A esse respeito os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) afirmam 

que: 

[...] a própria História da Matemática mostra que ela foi 
construída como resposta a perguntas provenientes de 
diferentes origens e contextos, motivadas por problemas de 
ordem prática (divisão de terras, cálculo de créditos), por 
problemas vinculados a outras ciências (Física, Astronomia), 
bem como por problemas relacionados a investigações internas 
à própria Matemática. (BRASIL, 1998, p. 40) 

 

Nesse sentido, observamos que ao longo da evolução humana, a 

Matemática se fez presente em todas as civilizações, ou seja, a Matemática tem 

uma história.  

De acordo com D’Ambrosio (2009) seja qual for o debate sobre o ensino 

da Matemática, é ideal um entendimento sobre uma visão da história da 

disciplina. Para o autor, a História da Matemática no ensino é um elemento 

fundamental na percepção de como teorias e práticas foram criadas 

(D’AMBROSIO, 2009). 

A História da Matemática é uma metodologia importante que pode 

promover a motivação dos discentes em sala de aula. A esse respeito, 

D’Ambrosio afirma que 

 

[..] a História da Matemática no ensino deve ser encarada 
sobretudo pelo seu valor de motivação para a Matemática. Deve-
se dar curiosidades, coisas interessantes e que poderão motivar 
alguns alunos. Outros não se interessarão. Mas isso é natural. 
Alguns gostam de esporte, outros não gostam. [...] Com a 

Matemática não é diferente. (D’AMBROSIO, 1999 p.33) 
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Logo, empregar a história no ensino de Matemática pode fazer com que 

o educando desperte mais interesse pela disciplina, contribuindo para que a 

aprendizagem ocorra de forma mais eficaz. 

Os PCN afirmam que o recurso á História da Matemática pode 

desenvolver. “ideias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, 

especialmente para dar respostas a alguns porquês e, desse modo, contribuir 

para a constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimento”. 

(BRASIL, 1998, p. 44). 

Na mesma direção que os PCN, Santos (2009 apud LOPES; FERREIRA, 

2013, p. 78) pontua que devemos “[...] olhar para o passado para estudar 

Matemática, pois perceber as evoluções das ideias matemáticas observando 

somente o estado atual dessa ciência não nos dá toda a dimensão das 

mudanças”. Dessa forma, a História da Matemática pode ajudar na compreensão 

dos conteúdos que são ensinados em sala de aula, ao permitir que o aluno 

conheça o percurso histórico de determinados conteúdos. 

Apesar de evidenciarmos o papel importante que a História da 

Matemática pode desempenhar no processo de aprendizagem do aluno, é 

interessante ressaltar que: 

 

[...] essa abordagem não deve ser entendida simplesmente que 
o professor deva situar no tempo e no espaço cada item do 
programa de Matemática ou contar sempre em suas aulas 
trechos da história da Matemática, mas que a encare como um 
recurso didático com muitas possibilidades para desenvolver 
diversos conceitos, sem reduzi-la a fatos, datas e nomes a 
serem memorizados. (BRASIL, 1998, p. 43) 

 

Uma das possibilidades do uso da História da Matemática em sala de 

aula é a partir das atividades históricas, de acordo com o modelo proposto por 

Mendes (2009). As atividades históricas consistem em um planejamento 

estruturado, sequencial, de uma atividade a ser aplicada em sala de aula. De 

acordo com Mendes (2009) estruturar as atividades consiste em organizá-las 

com as seguintes etapas: nome da atividade, objetivos, conteúdo histórico, 

material a ser utilizado, operacionalização, desafios propostos, sistematização e 

formalização do conhecimento, e atividades complementares.  
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A atividade tem que ter título criado devidamente pelo docente para que 

o aluno possa identificar o que o professor irá abordar em sala de aula, facilitando 

a sua compreensão. Mendes (2009, p.121) afirma que “a criatividade do 

professor é muito importante para que o título possa provocar a imaginação 

criativa dos estudantes de modo a dar mais motivação e dinamismo [...]”. 

Com os objetivos da atividade o educador tem que ser bem claro no que 

quer almejar com a realização da atividade. Para Mendes (2009, p.121) “é 

importante que a linguagem esteja bastante clara e concisa para que não fique 

dúvidas nos estudantes, principalmente em se tratando dos aspectos extra-

matemáticos [...]”. 

O conteúdo histórico é um elemento importante das atividades 

históricas. Segundo Mendes (2009, p. 121-122) “é nas informações históricas 

que estão plantadas as raízes cotidiana, escolar e científica do conhecimento 

matemático a ser (re) construído pelos estudantes e por isso precisam ser bem 

explorados pelo professor”. 

O material tem que ser bem elaborado pelo docente para deixar os 

alunos bem curiosos. Além disso, deve despertar o interesse de cada aluno para 

resolver as atividades propostas. De acordo com Mendes, 

 

é imprescindível que o professor seja ousado e criativo, pois é 
dessa maneira que ele poderá criar, em sala de aula, um 
ambiente inovador que favoreça a concretização da imaginação 
e criatividade matemática dos estudantes. (MENDES, 2009, p. 
122) 

 

O desafio proposto nas atividades é uma forma de despertar o interesse 

dos alunos. É por meio dos desafios que a aprendizagem dos discentes será 

estimulada. A esse respeito Mendes afirma que 

 

O mais importante de um desafio proposto nesse tipo de 
atividade é desenvolver nos estudantes em espírito explorador, 
indagador e ao mesmo tempo de análise e síntese, pois é dessa 
maneira que esses estudantes alcançarão um crescimento 
intelectual mais significativo. (MENDES, 2009, p.123) 
 

Para a etapa de sistematização e formalização do conhecimento, como 

o título já sugere, Mendes (2009) destaca a importância de estruturar a atividade 

de forma sequenciada permitindo guiar o aluno aos conceitos matemáticos que 



20 
 

são construídos ao longo do processo de aprendizagem. Ainda sobre essa 

etapa, afirma o autor que 

 

[...] é o professor quem deve perceber os momentos mais 
adequados para iniciar esse exercício de sistematização e 
formalização do conhecimento. O processo de abstração 
matemática ocorre a partir das representações intuitiva, 
algorítmica e formal; logo, acreditamos que todas as atividades 
devem ter como meta esse exercício. (MENDES, 2009, p.124) 
 

Por fim, as atividades complementares são trabalhos orientados pelo 

professor para que os discentes exercitem os conhecimentos aplicados em aula, 

e como afirma Mendes (2009)  

 

é nessas atividades que os estudantes poderão exercitar 
plenamente a sua capacidade de compreensão relacional [...] e 
viver a transdisciplinarmente a Matemática sob os aspectos 
cotidiano, escolar e científico. (MENDES, 2009, p. 126) 

 

Assim, o uso de atividades históricas pode propiciar uma colaboração 

para uma aprendizagem mais eficaz, porém é necessário despertar o interesse 

do aluno através de uma abordagem adequada, nesse sentido é indispensável 

à organização das etapas de ensino para que se obtenha o resultado esperado. 

Essa organização propicia o direcionamento à exploração da Matemática 

existente nos embasamentos históricos. 

 

 

2.2 O relógio de sol e seu uso em sala de aula  

 

De acordo com Mendes (2009) o primeiro relógio construído pela 

humanidade foi o relógio de sol utilizado há cerca de 5000 anos. Acredita-se que 

esse instrumento era tão simples a ponto de ser composto apenas por um bastão 

fixado no solo, para que fosse observado o movimento de sua sombra no solo.  

Um instrumento mais aperfeiçoado deu origem ao Gnomon, um simples 

obelisco de pedra em cima de uma superfície plana e redonda que exposto ao 

sol representava a hora com sua sombra (MENDES, 2009). Com essas 

características, o Gnomon não tinha dependência mecânica, apenas dependia 

da luz do sol para que indicasse as horas.  
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Por volta do século VIII a. C., os egípcios apresentavam o Gnomon com 

uma divisão diária, numa escala de seis partes. Os babilônios utilizavam a 

divisão sexagenal do círculo e os gregos utilizavam a divisão do dia em 12 partes 

de duração varíavel. Na América pré-colombiana também há indícios da 

utilização do relógio de sol pelos povos maias, astecas e incas (MENDES, 2009). 

  

No V Seminário Nacional de Histórias e Investigações de/em Aulas de 

Matemática, Nascimento (2015) propôs, uma oficina intitulada “Tecnologia e 

prática interdisciplinar: Construindo relógio de sol no ciclo básico”, cujo objetivo 

foi possibilitar aos alunos o reconhecimento da importância do processo de 

ensino-aprendizagem. Dessa forma, o trabalho consistiu em uma proposta 

didático-metodológico para a elaboração do relógio de sol, que fora construído 

pelos alunos do 6º ano no ciclo básico, envolvendo o uso da tecnologia e a 

interdisciplinaridade com as disciplinas de matemática e geografia. O resultado 

obtido no trabalho de Nascimento (2015) foi proveniente das atividades práticas 

que os discentes construíram durante o período de aula, fazendo com que os 

alunos aprimorassem seu conhecimento e chegassem a compreensão de 

conceitos abordados nas atividades. 

No trabalho intitulado “Relógios de sol para ensinar Matemática e Física 

de maneira integrada”, Cardoso (2015) apresenta a possibilidade no 

relacionamento de conteúdos de Matemática e física na escola básica, 

Figura 1: Gnomon 

 

Fonte: http://senhorahistoria.blogspot.com.br/2011/04/historia-do-relogio-de-sol-
gnomon.html 
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mostrando o relógio de sol como um instrumento de medida de tempo. O autor 

baseou-se na experiência de uma disciplina oferecida no curso de Licenciatura 

em Matemática na modalidade à distância, pelo Departamento de Matemática 

da Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP para apresentar as várias 

possibilidades de utilização do relógio de sol. Como resultados, Cardoso (2015, 

p. 12) afirma que “[...] os relógios solares servem de porta de abertura para a 

continuação de integração entre áreas diferentes de conhecimento” e ainda que 

o trabalho com o relógio de sol pode trazer contribuições para os professores de 

História, Geografia, Arte e Sociologia, entre outras disciplinas, desenvolverem 

um trabalho interdisciplinar. 

Azevedo et al (2013, p. 1), no texto intitulado “Relógio de Sol com 

interação humana: uma poderosa ferramenta educacional” apresentam “[...] os 

resultados da utilização do relógio de sol analêmico como um importante método 

didático, uma ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem de 

conceitos básicos de física e astronomia”. Os resultados da experiência indicam 

que o relógio de sol é um recurso que motiva o alunos, aumentando sua 

curiosidade e interação junto ao conteúdo. Além disso, os autores afirmam que 

perceberam na experiência vivenciada que o aluno passa a ser e sente que é o 

centro do processo de ensino-aprendizagem (AZEVEDO et al, 2013). 

O uso do relógio de sol como ferramenta pedagógica, pode ser 

relacionado com várias disciplinas e áreas, como matemática, física, geografia e 

história. Na matemática, podemos abordar o relógio de sol em conteúdos como 

unidades de tempo, na medida das horas, conversão entre medidas de tempo, 

dentre outros.  

Além do auxílio na concepção das medidas de tempo, o relógio de sol 

pode ser utilizado como fundamento histórico da aula de matemática, além de 

poder ser utilizado como instrumento para o ensino de conteúdos vinculados ao 

Bloco de Grandezas e Medidas, conforme menciona os PCN ao afirmar que no 

tema de grandezas e medidas são tratadas “[...] diferentes grandezas 

(comprimento, massa, tempo, capacidade, temperatura etc.) [...]  (e) será 

explorada a utilização de instrumentos adequados para medi-las [...]”. (PCN, 

1998 p. 52) 

A abordagem dos conteúdos relacionados ao Bloco de Grandezas e 

Medidas possibilita que o docente faça uso de diferentes possibilidades 
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metodológicas como, por exemplo, o uso de atividades históricas e de materiais 

manipulativos. Com isso, o docente propicia ao aluno melhor visualização dos 

conceitos ministrados em sua aula, consequentemente ampliando a discussão e 

entendimento do conteúdo. (AZEVEDO et al, 2013). 
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3. A EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA 

 

3.1 As atividades propostas 

 

Para realização deste trabalho foi planejadas uma sequência de 

atividades perfazendo um total de 15 horas/aulas, distribuídas em oito planos de 

aula (Apêndice A), para o ensino de unidades de tempo, utilizando o relógio de 

sol, foi escolhida as turmas do 6º ano C e D por serem alunos curiosos e 

interessados nas propostas elaboradas na sala de aula. Os discentes tem uma 

faixa etária entre 12 anos a 17 anos.  

Essas aulas foram aplicadas no decorrer de oito dias, no período de 16 

de abril a 14 de maio de 2018.  

Embasando-nos nas atividades históricas propostas por Mendes (2009), 

as atividades foram produzidas em uma estrutura que atende as etapas1 

propostas pelo autor. Dessa forma as atividades foram divididas em nome da 

atividade, objetivos, conteúdo histórico, materiais utilizados, operacionalização 

das aulas, desafios da aula e exercícios para sistematização e formalização do 

conhecimento. 

Dando início ao desenvolvimento das atividades em sala de aula, o 

primeiro encontro ocorreu no dia 16/04/2018, com os alunos do 6º ano C e D, 

em momentos distintos.  

A atividade desenvolvida na aula foi intitulada “Conhecendo o relógio de 

sol” e teve por objetivo foi proporcionar aos alunos o conhecimento da história 

do relógio e do relógio de sol.  

Para isso, utilizamos como material um vídeo intitulado “Como surgiu o 

Relógio?”, disponível no site https://www.youtube.com/watch?v=WIVug5kvzhw. 

O conteúdo histórico da atividade foi apresentado por meio do vídeo citado acima 

que relata o surgimento do relógio de sol e a utilidade do mesmo na antiguidade, 

sobre o tempo, conta como ocorreu a divisão do dia até que se fosse definido 

como 24 horas, dando continuidade, exemplifica a medição da hora através da 

sombra de uma haste. O vídeo é continuado apresentando a evolução do relógio, 

e os tipos de relógio que surgiram ao longo do tempo, bem como suas novas 

                                                           
1 Nem todas as etapas foram contempladas em cada atividade. 
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limitações de uso. Finaliza falando um pouco do relógio mecânico, e sua 

evolução, que foi a base para o funcionamento dos relógios atuais.  

A operacionalização da atividade ocorreu da seguinte forma: antes da 

exibição do vídeo, foram feitas quatro perguntas para estimular a curiosidade 

dos discentes sobre o relógio de sol. As perguntas foram as seguintes: (1) Como 

você imagina que é um relógio de sol? (2) Como vocês acham que é construído 

o relógio de sol? (3) Como o relógio de sol funciona? (4) O relógio de sol funciona 

à noite? 

Sobre a primeira pergunta, trinta e um alunos responderam que não 

sabiam nem imaginar como era um relógio de sol, não sabiam de sua existência 

e nunca tinham visto um relógio desse tipo. No entanto, um estudante teve a 

curiosidade de pesquisar antes e dizer como era o relógio de sol para os demais 

alunos que estavam presente em sala de aula.  

Quando questionados pela pergunta 2, os alunos afirmaram que não 

tinham noção de como seria construído um relógio de sol, apenas afirmaram que 

conhecem os relógios utilizados atualmente (mecânico e digital). Na terceira 

pergunta os alunos falaram que o relógio de sol só funciona de dia, pois como o 

nome já sugere “relógio de sol”. Consequentemente, na última pergunta 

afirmaram o relógio de sol não funcionaria a noite, pois como é de sol, só 

funcionaria durante o dia. 

Dando seguimento à aula, foi apresentado o vídeo e, após a 

apresentação, foram feitas novas perguntas: 

1. Quem criou o relógio de sol? 

2. Como é o formato do relógio de sol? 

3. Qual o objetivo da sombra no relógio? 

4. Quantos relógios de sol foram construídos? 

5. Quais são os tipos de relógio mostrado no vídeo?  

6. O que motivou a criação do relógio de sol? 

 

Na primeira pergunta os alunos responderam que foram os babilônios. 

Eles conseguiram identificar o formato circular do relógio de sol. Também 

conseguiram perceber que o objetivo da sombra era projetar a hora no relógio. 

De acordo com as informações destacadas no vídeo, os alunos conseguiram 

identificar a construção de cerca de treze relógios de sol. Também identificaram 

os tipos de relógio apresentados no vídeo: relógio de vela, relógio de água, 
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ampulheta, relógio mecânico, relógio de bolso, relógio de pulso e relógios 

digitais, só esqueceram-se do relógio de fogo. Encerrando essa bateria de 

perguntas, os alunos perceberam que a motivação para a criação do relógio de 

sol foi à necessidade de orientação diária dos povos da Antiguidade, 

percebendo, dessa forma, que os conhecimentos matemáticos são utilizados 

para a resolução de problemas cotidianos, desde os primórdios da história. 

Finalizamos a aula comunicando aos alunos que no nosso próximo encontro 

iríamos construir o nosso relógio de sol. 

O segundo encontro, realizado no dia 17/04/2018, com os alunos do 6º 

ano C e D, em momentos distintos.  

A atividade desenvolvida na aula foi intitulada “Construção do relógio de 

sol” e o objetivo foi fazer com que os alunos aprendessem a construir o relógio 

de sol.  

Para isso, utilizamos como material: garrafa pet, cordão, tesoura, lápis, fita 

adesiva e papel ofício.  

A operacionalização da atividade ocorreu da seguinte forma: inicialmente 

foi explicado o passo a passo para a construção do relógio de sol. Após, foi 

colocado à turma disposta em um circulo (figura 2) e feita a entrega dos 

materiais. Depois que os alunos se organizaram em suas mesas apresentamos 

o modelo do relógio de sol que seria construído, de acordo com a figura 3 

apresentada a seguir. 

 

 

Figura 2: Construção do relógio de sol 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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Após todos concluírem a construção, pedimos para que se organizassem 

em grupos, conforme figura 4, e verificassem se os seus relógios estavam de 

acordo com o relógio que usamos como modelo. Para finalizar a aula, 

informamos que no próximo encontro iria ser feito a exposição do relógio de sol 

no campo. 

 

O terceiro momento ocorreu no dia 18/04/2018, com as turmas do 6º ano 

C e D, em momentos distintos. 

A atividade desenvolvida foi intitulada “Explorando o relógio de sol” e teve 

por objetivo que os alunos aprendessem a identificar as horas utilizando o relógio 

de sol. 

 Figura 3: Modelo do relógio de sol proposto 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

Figura 4: Conclusão da construção do relógio de sol 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 



28 
 

Para isso, foi utilizado como material o relógio construído de garrafa pet 

na aula anterior. 

 A operacionalização ocorreu da seguinte forma: cada turma foi levada em 

um horário para o campo, situado ao lado da escola, para que os alunos 

pudessem verificar o uso do relógio de sol construído. Foram orientados que a 

posição correta consiste em o relógio de sol está apontado para o norte. Cada 

um verificou a sua hora posicionando o relógio para a indicação correta. Antes 

de finalizar a atividade perguntamos qual a expectativa sobre o funcionamento e 

alguns responderam que achariam que não ia funcionar como também ficaram 

surpresos de um simples material reciclado servir como relógio. 

 

Figura 5: Verificando hora com o relógio de sol 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

O quarto momento foi realizado no dia 23/04/2018, com as turmas do 6º 

ano C e D, em momentos distintos. 
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A atividade desenvolvida na aula foi intitulada “A história da civilização 

babilônica” e o seu objetivo foi proporcionar o conhecimento da história da 

civilização babilônica, tendo em vista que há indícios de que o surgimento do 

relógio de sol se deu com essa civilização. 

O material utilizado na aula foi um breve texto sobre os babilônios 

(referenciado no Apêndice A), o qual foi entregue a cada aluno. 

A operacionalização ocorreu da seguinte forma: inicialmente foi distribuído 

o texto sobre os babilônios para uma leitura coletiva, e durante a leitura, a cada 

parágrafo, eram explicados em comentários cada trecho do texto, reforçando o 

conhecimento dos alunos sobre os babilônios. Na aula seguinte foi aplicado um 

questionário com cinco perguntas relacionadas à história dos babilônios, para 

assim estimular e aferir o conhecimento dos discentes no objetivo da aula.  

Na primeira pergunta, foi indagado em qual período viveram os babilônios, 

em seguida, questionados sobre onde surgiram os babilônios, na terceira 

questão, foram questionados sobre o que os babilônios desenvolveram além do 

relógio de sol, e na quarta pergunta, qual o povo que os babilônios conquistaram, 

por fim, foram questionados sobre o que entenderam da história dos babilônios. 

Após um tempo para resposta, o questionário foi corrigido coletivamente com a 

turma. Na última pergunta do questionário (resposta aberta), quando 

questionados sobre a história dos babilônios, relataram o conhecimento em 

astronomia, e que desenvolveram o relógio de sol e o calendário. 

                    

Figura 6: Aplicação do questionário sobre os babilônios 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora 
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No dia 24/04/2018 foi aplicado à quinta atividade proposta, com duração 

de duas aulas para as turmas do 6º ano C e D, em momentos distintos. 

A atividade desenvolvida em aula foi intitulada “A localização geográfica 

da mesopotâmia”, e teve o objetivo de proporcionar à compreensão e localização 

geográfica da mesopotâmia, região onde habitavam os babilônios. 

 Pelas características da aula, podemos realizar a interdisciplinaridade 

através do conteúdo geográfico envolvido com mapas, além da História da 

Matemática. 

Os materiais utilizados para aula foram: o mapa mundi e um questionário 

impresso sobre a localização da mesopotâmia e os babilônios. 

A operacionalização ocorreu da seguinte forma: na primeira aula foi 

representado no quadro o mapa da mesopotâmia (figura 7) para possibilitar que 

os discentes tivessem uma noção básica de como era essa região, em seguida 

foi apresentado um mapa mundi para visualização dos alunos de qual continente 

esta situada a mesopotâmia. Além da demonstração geográfica, foi apresentado 

o significado da palavra mesopotâmia, que é terra entre rios, e demonstrados no 

mapa esses rios: o rio Tigre e o rio Eufrates. 

 

Figura 7: Mapa da mesopotâmia 

 

Fonte: http://www2.tvcultura.com.br/ilharatimbum/elencyclo/mesopotamia.htm 

 

Na segunda aula foi aplicada uma atividade para que eles aprimorassem 

mais o aprendizado da aula anterior, focando na localização no mapa, qual o 

significado da mesopotâmia e que eles escrevessem o que entenderam sobre 

mesopotâmia e os babilônios. As seguintes questões foram aplicadas: (1) porque 

http://www2.tvcultura.com.br/ilharatimbum/elencyclo/mesopotamia.htm
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o significado da mesopotâmia é “terra entre rios”, (2) a babilônia fica em qual 

continente, (3) observação do mapa (figura 7 sem a indicação da mesopotâmia) 

para localização da mesopotâmia e babilônia, e na última questão (4) foi 

solicitado um pequeno resumo do que entendeu sobre a mesopotâmia e os 

babilônios. 

Após o tempo necessário para que todos realizassem a atividade, a aula 

foi encerrada.  

A sexta atividade proposta foi realizada no dia 07/05/2018 com duração 

de duas aulas nas turmas do 6º ano C e D, em momentos distintos. 

A atividade desenvolvida na aula foi intitulada “A origem e evolução do 

relógio” que teve como objetivo resgatar os primeiros registros sobre o relógio 

de sol, aplicado nas aulas anteriores, e apresentar a evolução do relógio ao longo 

da história. 

O material utilizado para essa aula foi quadro e pincel. 

A operacionalização ocorreu da seguinte forma: na primeira aula foram 

organizados grupos de três alunos, em seguida os mesmos foram orientados a 

responderem quatro perguntas relacionadas ao relógio de sol: (1) qual a função 

do relógio de sol para os povos da babilônia, (2) por que os homens tiveram a 

necessidade de medir o tempo, (3) como funciona o relógio de sol (4) por que 

surgiu a necessidade de criação de relógios e calendários. Verificamos as 

respostas e observamos que maioria da turma responde de acordo com o 

esperado, uma vez que já haviam conhecido o conteúdo nas aulas anteriores. 

Dando continuidade, na segunda aula, foi dado inicio a apresentação do 

conteúdo de unidade de tempo, através de cinco perguntas relacionadas a 

diversas unidades. As seguintes questões foram: (1) quanto tempo você leva 

para chegar á escola, (2) você passa quanto tempo na escola, (3) quanto tempo 

você levaria para ir de bicicleta de João Pessoa á Recife, (4) quanto tempo uma 

pessoa leva para completar o ensino fundamental, (5) há quanto tempo o Brasil 

foi descoberto. 

Assim, que os alunos responderam essas questões foi discutido outras 

perguntas vinculadas a conversão de hora, dia, ano e século: (1) quanto tempo 

tem um século? Em anos, dias e meses? (2) quanto tempo tem uma década, (3) 

quantos dias tem um ano? E quantas horas? (4) quantas horas tem um dia? 
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 Depois dessa conversa, foi feito uma sabatina sobre as diversas 

unidades tempo. 

Portanto, depois desse diálogo, foi reapresentado que o primeiro relógio 

foi o de sol, além de uma breve explicação sobre a evolução da medição do 

tempo. Sobre unidade de tempo, foi demonstrada a relação entre segundos, 

horas e minutos, que essas unidades são múltiplas, e que os submúltiplos do 

segundo são décimo de segundo. Para a conversão entre essas unidades, foi 

demonstrada a transformação prática utilizando regra de três simples, de forma 

que percebessem a diferença da medida decimal para a medida sexagenal, onde 

demonstrei que 2,40h é diferente de 2h40min. 

Para finalizar, os alunos foram informados que na próxima aula iriam 

responder a uma atividade que abordaria o conteúdo unidade de tempo. 

No encontro seguinte, 08/05/2018, que teve duração de duas aulas, com 

os alunos do 6º ano C e D, em momentos distintos. 

A atividade desenvolvida em aula foi intitulada “unidades de tempo” e teve 

como objetivo à aplicação de uma atividade em dupla com a finalidade de 

exercitar o conteúdo apresentado na aula anterior sobre as unidades de tempo 

e suas conversões.  

Para essa aula, o material utilizado foi uma atividade (xerocada) sobre 

unidades de tempo. 

A operacionalização ocorreu da seguinte forma: durante a primeira e 

segunda aula, os discentes responderam as atividades relacionadas à unidade 

de tempo, bem como também questões de situações e problemas do cotidiano.  

A aplicação dessa atividade serviu como avaliação quantitativa para que 

pudesse verificar o nível de conhecimento das turmas após a aplicação do 

conteúdo. 

Finalizando, a oitava atividade proposta foi realizada no dia 14/05/2018 

com os alunos do 6º ano C e D, em momentos distintos. 

A atividade desenvolvida em aula foi intitulada “questionário”, onde o 

objetivo da aula foi voltado à aplicação de um questionário que nos possibilitou 

avaliar a proposta de atividades desenvolvidas nas aulas anteriores. 

O material utilizado nessa aula foi o questionário xerocado, que está 

disponível no Apêndice B. 
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Na próxima seção iremos apresentar como foi composto esse 

questionário, as percepções sobre a aplicação e a avaliação do trabalho, a partir 

dos registros dos alunos. 

 

 

3.2 Os resultados da experiência 

 

Após a aplicação das atividades propostas, os alunos responderam a um 

questionário (Apêndice B) com o intuito de avaliar as potencialidades e limitações 

da proposta de atividades envolvendo o relógio de sol.  

Nas duas turmas, todos os trinta e dois alunos matriculados participaram 

da atividade e preencheram o questionário: vinte e dois alunos da turma 6º ano 

C e dez alunos da turma do 6º ano D. No momento da aplicação do questionário 

explicamos aos alunos da importância da avaliação que seria realizada por eles, 

em relação ao trabalho desenvolvido. Os alunos tiveram 90 minutos para 

responder o instrumento. 

Inicialmente, o questionário solicitava que os alunos explicassem o 

funcionamento do relógio de sol. Observamos que quatro alunos responderam 

que o relógio funciona através da luz do sol e que uma haste projeta a sombra 

para indicar a hora, como podemos observar nos relatos elencados a seguir: 

 

O relógio de sol funciona quando é exposto ao sol e a sombra 
que faz indicar a hora perfeitamente. (A1) 
O relógio de sol funciona através do sol e a sombra indicar a 
hora. (A22) 
O relógio de sol funciona com o sol e pra indicar a hora tem que 
está no sentido do norte. (A6) 
O relógio de sol funciona no sol e a haste no relógio faz uma 
sombra que indicar a hora. (A23) 
 

 Os outros vinte oitos alunos destacaram a limitação do uso do mesmo, 

que só é possível durante o dia, e que esse esteja ensolarado. 

Em seguida os alunos foram questionados sobre os pontos positivos e 

negativos na construção do relógio de sol. Quatro alunos não responderam. 

Nessa questão, pudemos observar as respostas de vinte oito alunos que 

relataram como pontos positivos: oportunidade de trabalhar com materiais 

recicláveis, o funcionamento de um relógio através de uma garrafa pet e a 
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curiosidade de identificar que o relógio de sol foi o pioneiro a medir as horas do 

dia, conforme podemos verificar a resposta nos registros a seguir.  

 

Eu achei bem legal porque trabalhei com material reciclado. 
(A18) 
O ponto positivo pra mim foi trabalhar o relógio de sol com um 
material reciclável e principalmente usando a garrafa pet, muito 
interessante. (A17) 
 Um dos pontos positivos que aprendi a história do relógio de sol 
e que foi o primeiro relógio há medir o tempo. (A24) 
 

Na terceira questão, os trinta e dois alunos foram perguntados se o relógio 

de sol auxiliou na compreensão do conteúdo de unidade de tempo e, se sim, de 

qual forma. Também perguntamos se não havia auxiliado. Para essa questão, 

um aluno não respondeu, e os demais discentes responderam que o relógio de 

sol ajudou na compreensão do conteúdo e na identificação das horas, conforme 

podemos observar nos relatos a seguir. 

 

Sim, me ajudou a entender melhor a divisão do tempo. (A25) 
Sim, o relógio de sol me ajudou a entender o conteúdo de 
unidade de tempo de forma mais simples. (A24) 
Sim, ficou mais fácil de entender o conteúdo. (A8) 
Sim, eu percebi que o relógio de sol me estimulou bastante para 
compreender o conteúdo unidade de tempo. (A10) 

 

Na quarta questão, os alunos foram solicitados a descrever como 

avaliaram a aula da construção do relógio de sol. Nessa questão, responderam 

trinta alunos e dois deixaram a questão em branco. Os alunos que responderam 

avaliaram a proposta como uma aula diferenciada das outras com que estão 

acostumados e que as aulas foram divertidas. Esses relatos podem ser 

verificados a seguir.  

 
Muito legal, divertido, foi muito bom e muito diferente das outras 
aulas, eu gostei muito. (A14) 
Eu avalio que foi uma aula bastante diferente das outras. (A2) 
Avalio numa aula interessante e outra avaliação foi trabalhar 
com matérias que jamais tinha noção de construir um relógio de 
sol. (A22) 
 

Quando perguntados o que aprenderam com a construção do relógio de 

sol, vinte e oito alunos afirmaram que conheceram a história do relógio de sol, 

seu surgimento e os vários tipos de relógio de sol, conforme observado a seguir: 
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Aprendi a hora, a divisão do dia e outras coisas. (A26)  
Aprendi a história dos babilônios e que eles foram os primeiros 
a criar o relógio de sol e observando o dia para indicar a hora. 
(A10) 
Aprendi a história do relógio de sol que é muito interessante e 
conheci os outros tipos de relógios. (A18) 
 

Ainda sobre a quinta questão, quatro alunos a deixaram em branco. 

Na sexta questão, foi solicitada uma avaliação das aulas em que foram 

abordados os conteúdos da História da Matemática. Queríamos saber se a 

abordagem histórica auxiliou na compreensão do conteúdo e de qual forma. 

Nessa questão, trinta alunos responderam dizendo que foi algo novo estudarem 

a História da Matemática e que acharam interessante a inclusão do tema, 

respondendo positivamente sobre o auxílio da História da Matemática na 

compreensão do conteúdo. Podemos observar esses relatos nos registros a 

seguir.  

 

Avalio algo muito novo pra mim. Sim, pois entendi melhor o 
conteúdo. (A25) 
Sim, porque ajuda a compreender mais o conteúdo. (A2) 
Foi uma experiência diferente pra mim, não sabia que na 
matemática tinha história. Sim, facilitou bastante pro meu 
entendimento. (A4) 
 

 

Na sétima questão, quando indagados se gostariam de terem outras aulas 

com abordagem da História da Matemática, vinte e nove alunos afirmaram que 

gostariam de uma nova experiência com abordagem histórica, dois alunos 

responderam que não, e um não respondeu a questão. Dos vinte nove que 

responderam positivamente, podemos destacar os relatos a seguir. 

 

Sim, porque é melhor de entender o conteúdo. (A12) 
Sim, pois aprendi a compreender o conteúdo e me divertir 
bastante. (A11) 
Sim, porque foi muito bom ter aulas com a história e me ajudou 
muito a entender o assunto. (A19) 
Sim, me ajudou a compreender mais a matemática. (18) 

 

Na oitava questão, a pergunta foi se os alunos gostariam de terem outras 

aulas em que a Matemática fosse abordada com a construção de materiais, 
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como o relógio de sol. Trinta alunos afirmaram que gostariam de ter mais aulas 

com a construção de materiais (dois não responderam), justificando que as aulas 

ficam mais dinâmicas e divertidas, sendo diferentes das aulas com os quais 

estão acostumados, conforme podemos observar na resposta de quatro 

discentes a seguir. 

 

Sim, as aulas são bem diferentes ficam mais interessantes. 
(A19) 
Sim, porque ajuda a entender melhor a matemática e é diferente. 
(A29) 
Sim, porque a gente aprende e se diverte. (A15) 
Sim, porque facilita a minha compreensão. (A23) 

 

Por fim, na nona questão, foram solicitados a avaliarem as aulas e o 

trabalho da professora. Nesta questão, os alunos, em sua maioria (vinte e nove), 

elogiaram o trabalho e a didática da professora. Um aluno afirmou que foi uma 

abordagem diferente. Dois não responderam a questão. Sobre essas avaliações 

podemos observar as respostas de três alunos, elencadas a seguir.  

 

A aula foi bem legal, a gente aprendeu coisas diferentes [...]. 
(A18) 
A aula da professora foi muito diferente e gostei bastante dessas 
aulas vai ficar marcado pra sempre. (A3) 

 

Em resumo, podemos observar que, as perguntas foram respondidas de 

acordo com o que compreenderam nas aulas, como também demonstraram a 

satisfação de participarem de uma aula diferente das tradicionais. Observamos 

que o entusiasmo com a proposta das atividades motivou os alunos para as 

demais aulas da disciplina.  
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Considerações Finais 

 

Esse trabalho de conclusão de curso teve por objetivo investigar a 

contribuição de atividades envolvendo a História da Matemática, por meio do 

relógio de sol, em duas turmas do 6º ano do Ensino Fundamental, no conteúdo 

de unidades de tempo. Para tal, elaboramos e desenvolvemos uma proposta de 

atividades históricas envolvendo o relógio de sol para o trabalho com unidades 

de tempo, por meio de 8 encontros com duração de 2 horas-aula cada um, 

perfazendo um total de 15 horas-aula de atividades, que foram desenvolvidas 

em duas turmas de 6º ano, do Ensino Fundamental. Após o desenvolvimento 

das atividades em sala de aula, aplicamos um questionário às turmas com a 

finalidade de que os alunos avaliassem as potencialidades e limitações da 

proposta de atividades envolvendo o relógio de sol para o trabalho unidades de 

tempo, em duas turmas do 6º ano do Ensino Fundamental. 

Por meio da leitura das respostas obtidas do questionário aplicado 

pudemos observar que o uso de atividades históricas proporcionou aos alunos 

uma visão diferente das aulas tradicionais (aula expositiva). Pudemos perceber 

também, que os discentes mantiveram uma maior atenção nas aulas, 

diferentemente de outras em que já havíamos trabalhado de forma tradicional. 

Outra observação importante foi que, quando anunciamos que iríamos trabalhar 

com relógio de sol, um discente se antecipou à aula e manifestou interesse no 

conteúdo pesquisando, antes da aula, o que era o relógio de sol. 

O fato de ocorrer uma “aula diferente”, certamente trouxe melhor 

entendimento dos conteúdos abordados na proposta, muito embora não tivemos 

como objetivo analisar a aprendizagem dos alunos. No entanto, eles mesmos 

relatam que foi mais fácil compreender o assunto através de sua história. 

Acerca do planejamento de atividades históricas, fazemos a ressalva, 

baseados em nossa experiência nesse trabalho que o professor deve ter cautela 

ao elaborar esse tipo de atividade. Para preparar propostas como a desse 

trabalho, o docente deve ter o cuidado com a quantidade de informação a ser 

transmitida, para assim não aplicar uma aula complexa, e desperdiçar a 

potencialidade que o uso da História da Matemática pode proporcionar. 
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Do planejamento à execução das atividades propostas, não foi detectado 

nenhum empecilho que pudesse impedir a aplicação das aulas. Entretanto, 

devemos ter o cuidado no planejamento de atividades de adequá-las ao 

ambiente em que serão desenvolvidas, pois em algumas situações estaremos 

atuando com recursos limitados. 

Levar a História da Matemática para a sala de aula permitiu ao aluno o 

conhecimento de assuntos de outras disciplinas como, por exemplo, a história 

da Mesopotâmia, que são estudados na disciplina de História, a localização 

geográfica da região onde viviam os babilônios, abordada na disciplina de 

Geografia, e questões relacionadas à projeção de sombras, assunto inserido na 

disciplina de Física. Assim, a utilização do relógio de sol como instrumento 

histórico é uma abordagem com potencial interdisciplinar.  

Diante da pesquisa realizada neste trabalho, pode ser executado como 

trabalho futuro o uso do relógio de sol para o ensino de formação e projeção de 

sombra na disciplina de Física, abordando, além do conteúdo técnico da 

disciplina, juntamente com o conteúdo histórico do relógio de sol.  

Outra possibilidade é a realização de uma pesquisa comparativa para 

identificar a eficácia da proposta executada neste trabalho, onde seriam 

avaliadas duas turmas, uma turma com a aplicação das atividades propostas 

nessa pesquisa, e a outra com a aplicação do conteúdo de forma tradicional. 

Avaliamos a proposta do uso de atividades históricas com o relógio de sol 

positivamente, confirmando a sua potencialidade evidenciada em pesquisas que 

serviram de referencial teórico para essa pesquisa e a nossa experiência 

vivenciada nas duas turmas de 6º ano, do Ensino Fundamental. 
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PLANO DE AULA - 1 

 
Objetivos da aula: Conhecer a história do relógio e do relógio de sol.   
 
 
Conteúdo(s) a ser (em) trabalhado(s): A história do relógio de sol. 

 
Série a que se destina: 6º ano 
 
Tempo estimado: 2h/a 
 
Material necessário para aula: Computador, data-show. 
 
As etapas de desenvolvimento da aula: 

 
1º momento 

No primeiro momento falarei aos alunos que iremos assistir um vídeo 

sobre a história da relógio e mencionarei que na Antiguidade existia um tipo de 

relógio chamado “Relógio de sol”. Para estimular a curiosidade dos alunos, antes 

do vídeo lançarei as seguintes questões: 

1) Como você imagina que é um relógio de sol? 

2) Como vocês acham que é construído o relógio de sol? 

3) Como o relógio de sol funciona? 

4) O relógio de sol funciona a noite? 

Em seguida, irei apresentar o vídeo “Como surgiu o relógio?”. 

Após a apresentação do vídeo, promoverei um debate sobre o tema a 

partir das seguintes questões:  

Questões para o debate: 

1) Quem criou o relógio de sol? 

2) Como é o formato do relógio de sol? 

3) Qual o objetivo da sombra no relógio? 

4) Quantos relógio de sol foi construído? 

5) Quais são os tipos de relógio mostrado no vídeo?  

6) O que motivou a criação do relógio de sol? 

 

2º momento 

Irei solicitar aos alunos que falem o que entenderam sobre a história do 

relógio de sol. Pedirei que cada um faça um desenho do relógio de sol, a partir 

do entendimento que tiveram ao assistir o vídeo.  

  Após, farei uma exposição oral sobre a importância de conhecer a história 

da matemática para uma melhor compreensão dos conteúdos abordados em 

sala de aula. 

 

Avaliação: A avaliação será feita ao longo da aula, por meio da observação da 

participação dos alunos nas discussões pré e pós apresentação do vídeo. 
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Referência 

Como surgiu o relógio? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=WIVug5kvzhw. Acesso em 09 de Março de 

2018. 
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PLANO DE AULA - 2 

 
Objetivos da aula: Construir o relógio de sol.  
 
 
Conteúdo(s) a ser (em) trabalhado(s): Construindo e explorando um relógio 
de sol utilizando o conteúdo unidade de tempo.  

 
Série a que se destina: 6º ano 
 
Tempo estimado: 2h/a 
 
Material necessário para aula: Garrafa pet, parafuso, vela, isqueiro, folha de 
papel, régua, cordão de crochê, fita adesiva, lápis e tesoura. 
 
As etapas de desenvolvimento da aula: 

 

1º momento 

 

Neste momento, falar que cada um irá construir seu relógio de sol. 

Organizar a turma em circulo para facilitar o trabalho, deixando-o cada um 

com o seu material para a construção do relógio de sol. 

Antes de começar a construção mostrarei um relógio sol que foi construído 

exatamente com os materiais que irão usar. 

 

2º momento 

 

 Para a construção do relógio de sol utilizaremos a garrafa pet, o cordão 

de crochê, prego, vela, isqueiro, régua, tesoura, papel oficio, lápis e fita adesiva. 

 Com a ajuda do educador, os alunos irão realizar os seguintes passos: 

 fazer um furo no fundo e na tampa da garrafa; 

 passar um cordão do fundo até a tampa; 

 com o auxílio da régua marcar uma distância de  0 a 11 cm; 

 dentro da distância marcada, separar em partes iguais de 9mm; 

 o item anterior resulta em 12 separações, onde devem 
preencher as horas, de 6 a 17; 

 recortar a medição feita e colar na garrafa. 
 Após os passos acima, o relógio de sol estará pronto. 

 

Avaliação: Será feita a partir da observação da participação dos alunos na aula. 

 

Referência: 

Relógio de sol em garrafa pet. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=oF5SIQ6Afxk Acesso em 30 de Março de 

2018. 

 
 

PLANO DE AULA - 3 



45 
 

 

 
Objetivos da aula: Identificar as horas utilizando o relógio de sol construído 
com garrafa pet. 
 
Conteúdo(s) a ser (em) trabalhado(s): Explorando o relógio de sol utilizando 
os conteúdos unidades de tempo.  
 
Série a que se destina: 6º ano 
 
Tempo estimado: 1 h/a 
 
Material necessário para aula: Relógio mecânico e relógio de sol feito de 
garrafa pet. 
 
As etapas de desenvolvimento da aula: 

 

1º momento 

 

 Nesse primeiro momento com a turma irei falar que vamos ao campo 

situado ao lado da escola para posicionar o relógio de sol feito por eles até obter 

a hora corretamente. Portanto todos iram se organizar para sair em fila da escola 

até o local desejado. 

 Quando estivermos no campo conversarei com eles e explicarei como 

será o posicionamento do relógio de sol para saber se eles realmente 

entenderam qual a posição correta que o relógio de sol ficará para indicar a hora, 

posicionarei o meu relógio de sol indicando a eles a posição e em seguida 

conferindo se o relógio de sol de cada um está de acordo com o relógio 

mecânico. 

 Portanto todos deveram manusear seus relógios adequadamente e 

verificarão se realmente está correto. Depois perguntarei qual a experiência 

vivenciada por eles, 

e se realmente eles acreditariam que ia funcionar. 

  

  

Avaliação: Avaliação será feita a partir da observação da participação dos 

alunos de acordo na aula de campo. 

 

Referência: 

Como saber onde fica o norte, sul leste e oeste pelo sol. Disponível em: 

http://seusaber.com.br/geografia/onde-fica-o-norte-sul-leste-oeste-pelo-sol.html 

Acesso em 30 de Março de 2018 
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PLANO DE AULA - 4 

 

 
Objetivos da aula: Conhecer a história da civilização babilônica. 
 
 
Conteúdo(s) a ser (em) trabalhado(s): A história dos babilônios, sua relação 
com relógio de sol e a importância na história da matemática. 

 
Série a que se destina: 6º ano 
 
Tempo estimado: 2h/a 
 
Material necessário para aula: Quadro, pincel e atividade impressa.  
 
As etapas de desenvolvimento da aula: 

 

1º momento 

 Nesse momento será entregue um texto sobre a história dos babilônios 

(disponível nas referências abaixo) para aprofundamento na história e 

apresentar a origem do relógio de sol. 

 Destacar a importância das descobertas da civilização babilônia, que, 

além do relógio de sol, inventaram o calendário e possuíam importantes 

conhecimentos em astronomia e agricultura. 

 

2º momento 

 No segundo momento aplicar o questionário abaixo com relação à 

história dos babilônios. 

 

1) Em qual período viveram os babilônios? 

A) 1700 a.c e 1560 a.c 

B) 1860 a.c e 1710 a.c 

C) 1900 a.c e 1600 a.c 

D) 1900 a.c e 1590 a.c 

2) Qual a região surgiram os babilônios? 

A) Síria 
B) Mesopotâmica 
C) Mar Mediterrâneo  
D) Mar Vermelho 

3) O que os babilônios desenvolveram? 

A) Relógio de pulso e agricultura 

B) Astronomia e relógio mecânico 

C) Relógio de sol, relógio de pulso, relógio mecânico. 

D) Calendário, astronomia, relógio de sol. 

 



47 
 

 

4) Qual o povo que os babilônios conquistou? 

A) Israelenses 

B) Hebreu 

C) Egípcios 

D) Sumérios 

 

5) Escreva com suas palavras o entendimento sobre a história dos babilônios. 

 

Avaliação: A avaliação será feita ao longo da aula, por meio da observação da 

participação dos alunos.  

 

 

Referência: 

Os babilônios. Disponível em: 

<http://www.sohistoria.com.br/ef2/mesopotamia/p2.php> Acesso 31 de Março 

de 2018. 
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PLANO DE AULA - 5 

 

 
Objetivos da aula: Identificar no mapa a região em que habitavam os 
babilônios. 
 
 
Conteúdo(s) a ser (em) trabalhado(s): Interdisciplinaridade da história da 
matemática através dos babilônios e geografia. 
 
Série a que se destina: 6º ano 
 
Tempo estimado: 2h/a 
 
Material necessário para aula: Mapa. 
 
 
As etapas de desenvolvimento da aula: 

 
1º momento 

Nesse momento, falar que vamos conhecer o mapa para saber a localização da 

mesopotâmia e identificar no mapa o local de onde surgiu o relógio de sol. Esse 

mapa será simbolizado no quadro para os discentes ter uma melhor 

compreensão.  

 

 
 

Fonte: http://www2.tvcultura.com.br/ilharatimbum/elencyclo/mesopotamia.htm 

 

 

Em seguida apresentar o mapa mundi para melhorar a visualização dos 

alunos com relação a mesopotâmia, depois falarei do significado da 

mesopotâmia que é terra entre rios,e quais são os rios que esta localizada dos 

lados que são rios Tigre e Eufrates.  

 

2º momento 

Nesse segundo momento será realizada uma atividade sobre a explicação 

anterior. 

http://www2.tvcultura.com.br/ilharatimbum/elencyclo/mesopotamia.htm
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1) Porque o significado da  Mesopotâmia é “ terra entre rios”. 

2) A babilônia fica em qual continente? 

3) Observe o mapa: 

 

 
Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Mesopotamia 

 

 

Localize no mapa a Mesopotâmia e a Babilônia. 

 

4) Faça um pequeno resumo do que você entendeu sobre a Mesopotâmia e os 

Babilônios. 

 

 

  

Avaliação: A avaliação será feita ao longo da aula, por meio da observação da 

participação dos alunos. 

 

Referência: 

 Mesopotâmia. Disponivel em: 

<http://www2.tvcultura.com.br/ilharatimbum/elencyclo/mesopotamia.htm> 

Acesso em 31 de Março de 2018. 
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PLANO DE AULA- 6 

 

 
Objetivos da aula: Conhecer a origem e a evolução histórica do relógio;  
 
 
Conteúdo(s) a ser (em) trabalhado(s): Unidades de tempo. 
 
Série a que se destina: 6º ano 
 
Tempo estimado: 2h/a 
 
Material necessário para aula:  
 
Quadro, pincel e atividades impressas 
 
As etapas de desenvolvimento da aula: 

 

1º momento 

Nesse primeiro momento retomaremos a atividade de construção e 

utilização do relógio de sol. Organizaremos a turma em grupos de três alunos e 

pediremos que respondam as seguintes questões: 

 

1. Qual a função do relógio de sol para os povos da Babilônia? 

2. Por que os homens tiveram a necessidade de medir o tempo? 

3. Como funciona o relógio de sol? 

4. Por que surgiu a necessidade de criação de relógios e calendários? 

 

2º momento 

 

Nesse momento, iremos abordar as unidades de medida de tempo e a 

necessidade cotidiana de pedirmos o tempo. Para introduzir o conteúdo relativo 

à unidades de medida de tempo, perguntaremos aos alunos algumas questões 

relacionadas as diversas unidades: 

1. Quanto tempo você leva para chegar à escola? 

2. Você passa quanto tempo na escola? 

3. Quanto tempo você levaria para ir de bicicleta de João Pessoa à 

Recife? 

4. Quanto tempo uma pessoa leva para completar o Ensino 

Fundamental? 

5. Há quanto tempo o Brasil foi descoberto? 

 

Após os alunos responderem essas questões, faremos uma discussão sobre 

diversas unidades de tempo que são usadas em nosso dia a dia: séculos, 

décadas, anos, dias e horas. 

Perguntaremos aos alunos: 

1. Quanto tempo tem um século? Em anos, dias, meses? 

2. Quanto tempo tem uma década: 
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3. Quantos dias tem um ano? E Quantas horas? 

4. Quantas horas tem um dia? 

 

Falaremos aos alunos que o sol foi o primeiro relógio do homem e que o 

intervalo de tempo natural decorrido entre as sucessivas passagens do Sol sobre 

um dado meridiano dá origem ao dia solar. 

Falaremos também que ao longo da história houve a necessidade de 

padronizar as unidades de medida e a unidade de medida de tempo estabelecida 

pelo Sistema Internacional (SI) é o segundo. Explicaremos aos alunos o que 

significa o segundo? 

 

O segundo (s) é o tempo equivalente a 
1

86400
  do dia solar médio. 

 

 As horas e os minutos são múltiplos do segundo e estabelecem a seguinte 

relação: 

1 minuto = 60 segundos 

1 hora = 60 minutos = 3600 segundos  

Os submúltiplos do segundo são o décimo de segundo, o centésimo de 

segundo e o milésimo de segundo. 

Mostraremos aos alunos que eles não devem escrever 2,40h como forma de 

representar 2h40min, pois o sistema de medidas de tempo não é decimal e sim 

sexagenal. Utilizaremos o seguinteexemplo: 

 

Agora, pediremos aos alunos que, utilizando a regra de três, transformem as 

seguintes horas em horas e minutos: 

a) 3,50h 

b) 4,20h 

c) 2,30h 

 

Avaliação: A avaliação será feita ao longo da aula, por meio da observação da 

participação dos alunos. 
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Referência: 

Medidas de tempo. Disponível em: 

https://www.somatematica.com.br/fundam/medtempo.php . Acesso em 06 de 

Maio de 2018. 
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PLANO DE AULA - 7 

 

 
Objetivos da aula: Realizar atividades envolvendo unidades de tempo. 
 
 
Conteúdo(s) a ser (em) trabalhado(s): Unidades de tempo. 
 
Série a que se destina: 6º ano 
 
Tempo estimado: 2h/a 
 
Material necessário para aula:  
 
Quadro, pincel e atividades impressas (em anexo) 
  
As etapas de desenvolvimento da aula: 
 

1º momento e 2º momento 

Entregaremos as atividades abaixo para os alunos (em folha xerocada) 

responderem em dupla.  

 

1) Explique por que 2,40h não é o mesmo que 2h40. 
2) Faltam 5 semanas e 5 dias para Júlia completar 8 anos. Quantos dias 

faltam para o aniversário de Júlia? 
3) Uma peça de teatro teve início às 15h. Sabendo que teve duração de 105 

minutos, que horas essa peça terminou? Qual a sua duração em horas? 
4) Para uma temporada curta, chegou à cidade o circo Alegria, com 

palhaços, mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas portas ao público às 
9 horas e ficará aberto durante 9 horas e meia. A que horas o circo 
fechará? 

5) Transforme as unidades de tempo abaixo: 
a) 15 minutos em segundos 
b) 2 dias em horas 
c) 8 horas em minutos 
d) 600 segundos em minutos 

6) O tempo regulamentado de uma partida de futebol consiste em dois 
tempos de 45 minutos, quantas horas representa esses dois tempos? 

7) O correio da cidade abre de segunda a sexta todos os dias a partir das 8 
horas e fecha às 18 horas. Aos sábados o correio funciona das 8 horas 
às 12 horas. Com base nessas informações, responda: 
a) Quantas horas o correio fica aberto na segunda feira? 

b) Quantas horas ele fica aberto no sábado? 

c) Considerando que não haja feriado na semana, quantas horas o correio 

fica aberto durante uma semana? 

d) Hoje é quarta-feira e está faltando 3 horas para fechar o correio. Que 

horas são agora? 

8) Por semana você tem 5 aulas de matemática. Considerando que cada 
aula tem duração de 45 minutos, quantas horas de aula de Matemática 
você tem por semana? 
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9) Represente em um relógio convencional as seguintes horas 9h35, 14h15, 
6h45 e 17h10. Agora registre essas mesmas horas em um relógio de sol. 
Qual a diferença na leitura das horas nesses dois relógios? 

 

 

 

Avaliação:  

A avaliação será feita ao longo da aula, por meio da observação da 

participação dos alunos. 

 

Referência 

Medidas de tempo. Disponível em: 

https://www.somatematica.com.br/fundam/medtempo.php . Acesso em 06 de 

Maio de 2018.  
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PLANO DE AULA- 8 

 

 
Objetivos da aula: Avaliar a proposta das atividades, por meio de um 
questionário.  
 
 
Conteúdo(s) a ser (em) trabalhado(s): - 
 
Série a que se destina: 6º ano 
 
Tempo estimado: 2h/a 
 
Material necessário para aula:  
 
Questionário (xerocado). 
 
As etapas de desenvolvimento da aula: 
 

Os alunos serão orientados a preencher o questionário anexado no  Apêndice B. 
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APÊNDICE B – Questionário 

 

 

Caro(a) Aluno(a), 

Estamos realizando uma pesquisa intitulada “A construção do relógio de sol 

para o auxílio do ensino de unidades de tempo”, que tem como objetivo geral 

investigar a contribuição de atividades envolvendo a História da Matemática, por meio 

do relógio de sol, em duas turmas do 6º ano do Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, 

ao longo de 4 semanas trabalhamos juntos atividades envolvendo a construção e 

exploração do relógio de sol. Para finalizar, solicitamos a sua colaboração ao responder 

as questões do questionário abaixo. Esse questionário é de cunho acadêmico e servirá 

como instrumento de pesquisa para o nosso trabalho de conclusão de curso, que está 

sendo orientado pela Prof. Dra. Cristiane Borges Angelo. 

Enfatizamos que a sua participação é extremamente importante para a realização 

dessa pesquisa e que a sua identificação será mantida em sigilo. 

Desde já agradecemos a sua participação e colaboração 

 

Luanne Silva de Sousa Lima 

 

I. IDENTICAÇÃO 

1. Nome Completo:_______________________________________________ 

2. Idade:_______  

3. Sexo: Masculino (    ) Feminino (    ) 

4. Turma: ______ 

 

 SOBRE O TEMA DE PESQUISA 

1. Explique com as suas palavras como funciona o relógio de sol.  
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CAMPUS IV – LITORAL NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  
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2. Quais foram os pontos positivos e negativos na construção do relógio de 

sol? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. O relógio de sol lhe ajudou a compreender o conteúdo de unidades de 

tempo? Se ajudou explique de que forma? Se não ajudou, exponha os 

motivos. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

4. Como você avalia as aulas em que abordamos a história da Matemática? 

De alguma forma, ajudaram você na compreensão do conteúdo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Como você avalia a aula de construção do relógio de sol?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. O que você aprendeu com a construção do relógio de sol? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. Você gostaria de ter outras aulas em que a Matemática fosse abordada 

por meio de sua história? Por que? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. Você gostaria de ter outras aulas em que a Matemática fosse abordada 

com a construção de materiais, como o relógio de sol? Por que? 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

9. Nessa questão, fique à vontade para registrar a sua avaliação das aula e  

do trabalho da professora? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 


