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O referido trabalho tem como finalidade apresentar algumas reflexões preliminares a respeito 

das intervenções no estágio supervisionado, que se realizaram em uma turma de 3º ano da 

primeira fase do Ensino Fundamental do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(CEPAE), na disciplina de Matemática. A partir do acompanhamento da turma durante o 

primeiro semestre de 2013, notou-se a necessidade de construir um diálogo entre conteúdos 

matemáticos e a vida cotidiana dos educandos. Deste modo, desenvolvemos o projeto 

Informações Ocultas: o grande segredo do que comemos, com base nos conteúdos de 

grandezas e medidas, tratamento da informação e o tema transversal Saúde. Ressalta-se neste 

projeto a presença e a importância da informação em nosso dia a dia, e a crescente 

necessidade de sabermos compreendê-la e interpretá-la. Assim também, medir é uma 

necessidade essencial, e é correto dizer que o objetivo de medir grandezas é quantificar o 

mundo que nos rodeia, portanto também de grande valor para o aprendizado. A escolha do 

tema transversal Saúde, se deve ao fato de que o ensino de Saúde apresenta-se como um 

desafio para a educação no que diz respeito à possibilidade de garantir de fato uma 

aprendizagem transformadora de atitudes e hábitos de vida. De tal modo, as experiências 

demonstram que unicamente transmitir dados a respeito do funcionamento do corpo e das 

características das doenças, bem como aspectos de higiene, não são pontos suficientes para 

que as crianças desenvolvam ações de uma vida saudável. Contudo, este projeto teve como 

objetivo geral mobilizar os educandos refletirem-na direção da reflexão sobre a importância 

desses conteúdos para a vida em sociedade, e aperfeiçoar e/ou ensinar a eles os conceitos 

trabalhados no campo da matemática, a partir do que eles seriam capazes de compreender as 

noções básicas referentes aos conteúdos de tratamento da informação e grandezas e medidas, 

de forma significativa e interessante. As metodologias utilizadas foram rodas de conversa, 

debates, recursos multimídias sobre os temas discutidos, degustação de alimentos saudáveis, 

montagens de tabelas e gráficos, análises de tabelas nutricionais de alguns alimentos e 

pesagem da quantidade de açúcar indicada nas tabelas de alguns produtos para que os 

educandos pudessem perceber realmente o grande segredo do que comemos. Com base em 

autores como Fusari (1998), Moysés (2004 – 1999), Paulo Freire (2010 - 1999 - 1987), 

Vygotsky (1984) e outros, percebemos que a abertura para o diálogo com os educandos e o 

movimento pela construção de aprendizagens significativas, isto é, relacionadas com a 

realidade das crianças, fez surgir um grande interesse da turma pela realização do projeto, 

pois os educandos ficaram bastante impressionados com os conteúdos, como por exemplo, ao 

compreenderem que alguns alimentos possuem quantidade expressiva de açúcar. 

Compreendemos, assim, que alcançamos, em grande medida, os objetivos propostos, fazendo 

com que a turma conseguisse avançar na construção do conhecimento científico. 
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