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Resumo O presente trabalho relata experiência pedagógica vivenciada em uma escola do ensino 

fundamental do período noturno no município de Ponta Grossa - Paraná, Brasil, no ano de 2010. Tem 

como objetivo apresentar a metodologia utilizada no ensino de matemática diante do desafio de 

ensinar alunos do 6º ano em uma turma de 19 alunos, sendo 5 alunos com deficiência intelectual. 

Todos os alunos se encontravam com conhecimentos matemáticos muito aquém do desejável para o 

referido nível de escolaridade. 

Eram alunos desmotivados, com sucessivas retenções, pertencentes a um nível socioeconômico 

baixo, encontrando inúmeras dificuldades de relacionamento entre colegas da turma e da escola. 

Nesse cenário surgiu à ideia da confecção de uma cortina de retalhos, com o objetivo de inserir os 

alunos no caminho da aprendizagem matemática por meio da Modelagem Matemática. 

Elaborou-se então o projeto Cortina de Retalhos, que foi realizado no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná. O projeto assentou-se em uma perspectiva 

dialógica, que possibilitou a aproximação entre a professora e os alunos e favoreceu o trabalho 

coletivo, e foi desenvolvido nas aulas regulares e aos sábados no período da manhã. As salas de aula 

eram salas ambiente e cada professor organizava sua sala de acordo com a respectiva disciplina. Para 

a confecção da cortina de retalhos os alunos utilizaram, dentre outros, os seguintes saberes 

matemáticos: unidades arbitrárias de medida de comprimento; múltiplos, submúltiplos do metro; 

cálculo do perímetro e da área; operações fundamentais com números racionais na forma decimal; 

frações; porcentagem; sistema monetário; composição e decomposição de figuras geométricas planas; 

polígonos regulares e irregulares (classificação, lados, ângulos, propriedades). Os alunos obtiveram 

sucesso na aprendizagem dos conteúdos matemáticos e uma melhora significativa em outras áreas do 

conhecimento, uma vez que compreenderam a função da escola e se sentiram parte dela ao 

confeccionarem a cortina de retalhos e ao partilharem momentos descontraídos nas oficinas de 

costura. A proposta de ensino, inicialmente voltada para atender os alunos com deficiência intelectual, 

proporcionou-lhes a aprendizagem de conteúdos matemáticos e o repensar da professora que assumiu 

desde então uma nova postura na sua prática pedagógica diante do desafio de ensinar todos os alunos. 
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