
 

 

 

                                                                

 
 

A REUTILIZAÇÃO DA

RESUMO 
 
O presente projeto de pesquisa foi aplicado para possibilitar a reflexão quanto a eficiência 
nos resultados referentes aos trabalhos envolvendo as concepções de ensino de ciências e 
ensino tradicional na disciplina de matemática, com estudantes
Fundamental de uma escola pública Estadual de Boa Vista
processo de ensino de qualidade e aprendizagem significativa nas escolas. Trabalhamos 
com duas turmas em que, na turma A composta por 30 estudante se aplic
fundamentada na pesquisa científica, e na turma B com 35 estudantes, foi trabalhado 
somente o conteúdo na sala de aula. O projeto de pesquisa teve como tema “A reutilização 
da água da máquina de lavar roupas”, voltado para o desenvolvimento sustent
como objetivo, principal desenvolver métodos criativos na construção de recipientes de 
armazenamento e distribuição de água, reutilizando a água da máquina de lavar roupas em 
outros serviços domésticos, bem como, realizar cálculos matemáticos a
desenvolvimento e o resultado da pesquisa por meio de gráficos e tabelas. A metodologia 
do projeto foi fundamentada na teoria histórico cultural de Vygotsky (2001) e conceitos de 
pesquisadores como Bachelard (2002), Carvalho (2013) e Delizoic
iniciaram a partir do diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes em duas 
etapas, questionários pré-teste sobre desenvolvimento sustentável e prova de lápis e papel 
com questões matemáticas relacionados aos conteúdos tabel
professoras, os alunos acompanharam e registraram em tabelas e gráficos a quantidade de 
água reutilizada a cada lavagem de roupas na máquina de suas casas, efetuarem cálculos 
como porcentagem, quatro operações e média aritméti
passarem para a próxima etapa. Paralelo a pesquisa de campo, os alunos aprenderam a 
criar tabelas e gráficos usando as tecnologias digitais, além de estudar os conceitos desses 
conteúdos com as professoras em sala de aula. O
com a estrutura do armazenamento e distribuição da água que sai da máquina de lavar 
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O presente projeto de pesquisa foi aplicado para possibilitar a reflexão quanto a eficiência 
nos resultados referentes aos trabalhos envolvendo as concepções de ensino de ciências e 
ensino tradicional na disciplina de matemática, com estudantes do 9º Ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública Estadual de Boa Vista-RR, contribuindo para o 
processo de ensino de qualidade e aprendizagem significativa nas escolas. Trabalhamos 
com duas turmas em que, na turma A composta por 30 estudante se aplic
fundamentada na pesquisa científica, e na turma B com 35 estudantes, foi trabalhado 
somente o conteúdo na sala de aula. O projeto de pesquisa teve como tema “A reutilização 
da água da máquina de lavar roupas”, voltado para o desenvolvimento sustent
como objetivo, principal desenvolver métodos criativos na construção de recipientes de 
armazenamento e distribuição de água, reutilizando a água da máquina de lavar roupas em 
outros serviços domésticos, bem como, realizar cálculos matemáticos a
desenvolvimento e o resultado da pesquisa por meio de gráficos e tabelas. A metodologia 
do projeto foi fundamentada na teoria histórico cultural de Vygotsky (2001) e conceitos de 
pesquisadores como Bachelard (2002), Carvalho (2013) e Delizoicov (2011). As atividades 
iniciaram a partir do diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes em duas 

teste sobre desenvolvimento sustentável e prova de lápis e papel 
com questões matemáticas relacionados aos conteúdos tabelas e gráficos. Mediados pelas 
professoras, os alunos acompanharam e registraram em tabelas e gráficos a quantidade de 
água reutilizada a cada lavagem de roupas na máquina de suas casas, efetuarem cálculos 
como porcentagem, quatro operações e média aritmética apresentando resultados para 
passarem para a próxima etapa. Paralelo a pesquisa de campo, os alunos aprenderam a 
criar tabelas e gráficos usando as tecnologias digitais, além de estudar os conceitos desses 
conteúdos com as professoras em sala de aula. O produto final do trabalho foi uma maquete 
com a estrutura do armazenamento e distribuição da água que sai da máquina de lavar 
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O presente projeto de pesquisa foi aplicado para possibilitar a reflexão quanto a eficiência 
nos resultados referentes aos trabalhos envolvendo as concepções de ensino de ciências e 
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processo de ensino de qualidade e aprendizagem significativa nas escolas. Trabalhamos 
com duas turmas em que, na turma A composta por 30 estudante se aplicou a SD 
fundamentada na pesquisa científica, e na turma B com 35 estudantes, foi trabalhado 
somente o conteúdo na sala de aula. O projeto de pesquisa teve como tema “A reutilização 
da água da máquina de lavar roupas”, voltado para o desenvolvimento sustentável, tendo 
como objetivo, principal desenvolver métodos criativos na construção de recipientes de 
armazenamento e distribuição de água, reutilizando a água da máquina de lavar roupas em 
outros serviços domésticos, bem como, realizar cálculos matemáticos apresentando o 
desenvolvimento e o resultado da pesquisa por meio de gráficos e tabelas. A metodologia 
do projeto foi fundamentada na teoria histórico cultural de Vygotsky (2001) e conceitos de 
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Anais do 1º Congresso 

 

roupas e as tabelas e gráficos, demonstrando o conhecimento destes a partir dos estudos 
de pesquisa realizados. Conclui
tradicional, os alunos conseguiram apenas realizar os cálculos no caderno, sem 
contextualizar os conteúdos com situações do dia a dia. Já na turma onde foi aplicado 
projeto de ensino por investigação, os alun
calcular, argumentar e fundamentar questões sociais e cognitivas relacionadas aos 
conteúdos, desenvolvendo inúmeras habilidades em diferentes áreas do conhecimento, com 
potenciais de levar a pesquisa para contextos m
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º Congresso Nacional online de Estudos Científicos

roupas e as tabelas e gráficos, demonstrando o conhecimento destes a partir dos estudos 
de pesquisa realizados. Conclui-se que o grupo onde as aulas eram ministradas de maneira 
tradicional, os alunos conseguiram apenas realizar os cálculos no caderno, sem 
contextualizar os conteúdos com situações do dia a dia. Já na turma onde foi aplicado 
projeto de ensino por investigação, os alunos foram extraordinariamente capazes de 
calcular, argumentar e fundamentar questões sociais e cognitivas relacionadas aos 
conteúdos, desenvolvendo inúmeras habilidades em diferentes áreas do conhecimento, com 
potenciais de levar a pesquisa para contextos mais complexos. 
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tradicional, os alunos conseguiram apenas realizar os cálculos no caderno, sem 
contextualizar os conteúdos com situações do dia a dia. Já na turma onde foi aplicado 
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calcular, argumentar e fundamentar questões sociais e cognitivas relacionadas aos 
conteúdos, desenvolvendo inúmeras habilidades em diferentes áreas do conhecimento, com 


