Trabalhando Matemática: percepções
contemporâneas
18, 19 e 20 de Outubro
João Pessoa, Paraíba.

2012

TRABALHANDO FUNÇÕES AFINS E QUADRÁTICAS COM AUXÍLIO DE UM
BINGO
Educação Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio
(EMAIEFEM) – GT 10
Veruska Fernanda Ferreira de ALMEIDA
Universidade Federal de Alagoas
(veruskaldm@hotmail.com)
Djair Paulino dos SANTOS
Universidade Federal de Alagoas
(djairpsc@hotmail.com)
João Antônio Silva SANTOS
Universidade Federal de Alagoas
(jass1918@gmail.com)
Orientador: José da Silva BARROS
(barros199@gmail.com)

RESUMO
Este trabalho é oriundo de uma intervenção feita por alunos do PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) da matemática da Universidade Federal de
Alagoas, com alunos do 1º ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Izaura Antônia de
Lisboa - EPIAL, Arapiraca – AL, tendo como orientador da matemática o professor Dr. José
da Silva Barros e como supervisor da escola o professor Juviniano Amorim. O objetivo em
desenvolver esse trabalho foi fixar melhor o conteúdo de funções afins e quadráticas e
contribuir na sala de aula facilitando o aprendizado, tornando o aluno autoconfiante, criativo e
participativo.
Na necessidade do PIBID em desenvolvermos algo lúdico sobre funções, procuramos
organizar uma atividade que empolgasse os alunos proporcionando uma maior interação com
o professor.
Sabemos que o conceito de funções é um dos mais importantes em matemática, desde
relatos sobre sua origem até os dias atuais. Um fator a ser destacado é sua
interdisciplinaridade, onde permite que possa ser trabalhada em sala de aula de várias
maneiras.
Por ser um conceito dito complexo, optamos por trabalhar na prática com o auxilio de
um bingo educativo. É notória que a grande dificuldade enfrentada pelos alunos no que se
refere a funções é interpretar e resolver um problema, este trabalho teve como proposta
trabalhar funções afins e quadráticas, uma vez que, já foram trabalhadas em sala de aula pelo
professor, a fim de consolidar o conteúdo através da prática que o bingo exige, por ser uma
atividade lúdica, onde desperta a curiosidade e estimula os alunos a buscar métodos para
encontrar o resultado.
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Para a aplicação do bingo em sala, apresentamos conceitos relacionados às funções já
citadas, como domínio (bolas do globo), imagem (resultado a ser marcado na cartela),
construção de gráficos entre outros, que pudessem ser aplicados ao bingo. As cartelas foram
confeccionadas com folha de papel de ofício, sendo que cada cartela apresentava uma função
na qual os números da cartela se baseavam. Ou seja, o número (bola) era chamado no globo, o
aluno substituía o valor na função e encontrava o resultado, caso o resultado estivesse
presente na cartela o aluno marcava, com o final o aluno que marcasse todos os números na
cartela, vencia o bingo.
Percebemos que com o bingo houve de fato uma fixação dos conteúdos, participação e
os alunos obtiveram conhecimento, que foi melhor do que qualquer prêmio. O bingo das
funções foi utilizado como uma proposta didática, para mostrar aos alunos que a matemática
pode ser trabalhada em sala de aula de forma lúdica, proveitosa e inovadora. O que
pretendíamos com o jogo era: melhorar o raciocínio matemático dos alunos e fixar o conteúdo
e foi exatamente isso que conseguimos. Mostramos aos alunos que podemos aplicar o lúdico
na sala de aula e aprender com isso.
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