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Apresentação

 “Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira, que alcancemos corações sábios.”
                                                                                                                                   (Sl 90.12)
 “Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher 

toma e introduz em três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado.”
                                                                                                                                  (Mt 13.33)  

A matemática acompanha o homem desde o início dos tempos e, mesmo antes de ele 
ser criado, Deus já fazia uso de números e medidas. Quando falamos de matemática, logo a 
associamos aos números e, consequentemente, à ideia de calcular e solucionar problemas. 
É certo que o uso dos números e medidas se tornou essencial na vida do homem, e que o 
domínio destes se reflete diretamente no modo de vida de cada um. Daí a importância dos 
conhecimentos matemáticos tão fundamentais nos dias de hoje. Mas como adquirir a ca-
pacidade necessária para entender e explorar os princípios da matemática com sabedoria? 
De acordo com Pitágoras (-570/ - 497 A.C). “A melhor maneira que o homem dispõe para se 
aperfeiçoar é aproximar-se de Deus”. “A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu 
o Universo”. 

As citações do matemático e filósofo, acima, não só evidenciam para nós a grandiosidade 
da matemática, como também nos mostra qual é o caminho para adquirirmos o conhecimento 
necessário sobre ela. Ressalta o seu valor como sendo a disciplina que revela o caráter absoluto 
de Deus e suas verdades imutáveis.

O ensino deve permear vários momentos da dinâmica em sala de aula. Esta prática favore-
cerá, na vivência dos alunos, com maior êxito do que se for abordada apenas como disciplina 
isolada já que a contextualização possibilita maior entendimento e aplicabilidade dentro e fora 
do ambiente escolar. Desta forma, a matemática passa a ser vista como ferramenta indispensável 
em vários momentos do dia do aluno, independentemente da idade ou série. 

É função do professor dar o significado que a disciplina merece, pois, só assim, ela passará 
a ser, de fato, importante para o aluno, ajudando-o a perceber o quanto é indispensável apro-
priar-se dos rudimentos da matéria: contar, medir, comparar, expressar quantidade, solucionar 
problemas com as quatro operações matemáticas, entre outros.

Nas séries iniciais, utilizar-se de experiências relatadas pelos alunos em suas vivências auxiliará 
o professor no momento de organizar, sistematizar e ampliar os conceitos e os procedimentos 
que envolvem a matemática, sempre levando em consideração o que a criança já sabe (do 
mais fácil para o mais difícil; do antigo para o novo). Deste modo, alcançar a matemática em 
seus aspectos como: linguagem (ler dados em gráficos, tabelas e mapas); ciência (importante 
para habilidades do pensamento lógico, argumentação e hipótese) e, por fim, como meio para 
resolver problemas utilizando-se de estratégias e investigação. Importa, também, que no de-
correr do processo de ensino e aprendizagem da matemática, o professor recorra a materiais 
concretos como o material dourado,  o ábaco, entre outros.

Uma vez inspirado e seguro do que ele poderá ser capaz de realizar a partir do domínio dos 
conhecimentos matemáticos, os objetivos atitudinais serão alcançados e uma maior autonomia 
terá sido desenvolvida. Aqui, o professor deverá valer-se de recursos oferecidos pela própria 
matemática, como os desafios, que estimularão os alunos a superar suas próprias dificuldades 
de forma prazerosa e consistente.
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Importa que seja desmistificado o pensamento de que, por se tratar da área de exatas, a 
matemática “encanta” menos os alunos do que as demais disciplinas. 

O nosso Deus, em sua criação, de forma tão maravilhosa, organizada e inquestionável, 
originou a matemática aplicando-a de diferentes formas, para que o homem a descobrisse 
inteligentemente. Suas fórmulas são tão absolutas e formidáveis que nenhum estudioso é ca-
paz de provar o contrário. A simetria encontrada nas sementes de girassol, conchas, colmeias 
e flores, a matemática financeira, de Atos 5.37, Lucas 19.1,2 e Mateus 10.3, são exemplos da 
magnitude da matemática de Deus.
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Fundamentação

Em primeiro lugar, foi Deus quem criou a matemática; isso deve ficar bem claro para o Ho-
mem. Vejamos: 

Em Gênesis 1, Deus se mostra a nós por meio da matemática. Quando divide céus e Terra, 
água de terra seca, cria os animais e as vegetações, ordenando que se multipliquem,    Ele 
estabelece padrões matemáticos, pois tudo começa a seguir uma ordem exata e cronológica. 
A criação segue os padrões matemáticos criados por Deus desde o princípio.

O que precisamos e devemos entender é:
Matemática forma o trabalho “interno” das Ciências. Sua linguagem de números nos ajuda a 

interpretar as leis pelas quais Deus governa a Criação. Aplicando, então, essas leis na aviação, 
sistema de informação, medicina, engenharias e em muitas outras áreas, significa obedecer ao 
primeiro chamado de Deus para o homem – o primeiro ide: “E disse Deus: “Façamos o homem 
à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as 
aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre 
a terra.” (Gn 1 . 26) –,  como uma reflexão de nosso amor a Deus.

    Em razão deste fato é que outras áreas do conhecimento e a matemática caminham jun-
tas, sendo íntimas, imutáveis e inseparáveis, tais como as ciências da Terra (física, geografia, 
química e biologia), desde seus rudimentos até sua complexidade.

Definições segundo WEBSTER, 1828:

MATEMÁTICA:  “A ciência da quantidade, medida, espaços, estruturas e variações. A ciência 
que trata da magnitude e número ou de qualquer coisa que possa ser medida ou numerada. 
Esta ciência é dividida em pura ou especulativa, que considera quantidade abstratamente, 
sem relação com a matéria (nesse caso se trata da matéria dos estados físicos), e mista, que 
trata da magnitude como subsistente em corpos materiais e é, consequentemente, interlaçada 
a considerações físicas. A Matemática consiste em procurar por padrões, formular conjectu-
ras e, por meio de deduções rigorosas a partir de axiomas e definições, estabelecer novos 
resultados. É a excelência peculiar da Matemática, que seus princípios sejam demonstráveis. 
Aritmética, Geometria, Álgebra, Trigonometria e Seções Cônicas, são ramos da Matemática.” 

Quantidade:  “Aquela propriedade de qualquer coisa que possa ser aumentada ou diminuída... 
Qualquer coisa que possa ser multiplicada, dividida ou medida.” 

Espaço: O Espaço em abstracto, é mera extensão. Espaço puro não é capaz nem de resistência 
nem de movimento.
Qualquer quantidade de extensão. “Em relação ao corpo, o espaço é o intervalo entre 

qualquer objeto dois ou mais “, como o espaço entre as duas estrelas ou dois montes A quan-
tidade de espaço ou a extensão entre os corpos constitui a sua forma, distância uns dos outros. 
(WEBSTER,1828)

Magnitude: “Extensão de dimensões ou partes, volume, tamanho.”Número: “Provavelmente, o 
senso radical de falar, nomear ou contar, como nossa palavra diz, em outros dialetos é para nu-
merar. A designação de uma unidade em referência a outras unidades, ou em cálculos, contas e 
numeração... Contar, calcular, determinar as unidades de qualquer quantia, coleção ou multidão.”

Ensino Fundamental II – Matemática
Fundamentação
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Medida: “As dimensões totais de uma coisa, incluindo comprimento, largura e grossura. Aque-
la pela qual extensão ou dimensão é determinada, tanto comprimento, largura, grossura, 
capacidade ou quantidade.”

Abstrair: “Tirar de, ou separar de...” 

Interlaçar: “Tramar junto, interligar ou unir em textura ou construção.” 

Demonstrável: “Aquilo que pode ser demonstrado, aquilo que pode ser provado além de 
dúvidas ou contradições, capaz de ser mostrado por uma certa evidência, ou por evidência 
que não admite dúvida, como os princípios de Geometria.” 

Aritmética: “A ciência de números, ou a arte de computar. As várias operações de Aritmética 
são formadas pela adição, subtração, multiplicação e divisão” (Este é o ramo mais simples 
da Matemática e envolve a  habilidade de contar, ou dominar as operações rudimentares).

Álgebra: “A redução de partes de um inteiro, ou frações para números inteiros, do verbo que 
significa consolidar... A Ciência da quantidade em geral, ou Aritmética Universal. Álgebra é 
o método geral de computar, na qual sinais e símbolos, que são comumente as letras do 
alfabeto, são feitas para representar números e quantidades” (Este é um ramo derivado do 
rudimento de contar, pois ele envolve contar quantidades mais complexas).

Geometria: “Original e adequadamente, a arte de medir a Terra, ou qualquer outra distância ou 
dimensão nela. Mas a Geometria, agora, denota a ciência da magnitude em geral, compreen-
dendo a doutrina e relações de qualquer coisa que seja suscetível a aumento ou diminuição, 
como a medição de linhas, superfícies, sólidos, velocidade, peso com suas várias relações.” 
(Uma pessoa pode ver, pela definição, que o aspecto mais simples da Geometria envolve 
a habilidade de medir linhas, mas também pode ser estendido a todas as três dimensões.)

Trigonometria: “A medida de triângulos, a ciência de determinar os lados e ângulos de triângu-
los, por certas partes, as quais são dadas.” (Esta é uma extensão óbvia de uma mais estreita 
aplicação da habilidade de medir). 

Variações: Sujeitos a aumento ou diminuição contínua, em oposição ao constante, manten-
do o mesmo valor, uma quantidade que se encontra num estado de aumento contínuo ou 
redutível. A quantidade indefinidamente pequena pela qual uma variável é continuamente 
aumentada ou diminuída é chamada de diferencial e o método de encontrar essas quanti-
dades, o cálculo diferencial.

Axiomas: “Uma verdade autoevidente, ou uma proposição cuja verdade é tão evidente à pri-
meira vista, que nenhum processo de raciocínio ou demonstração pode torná-lo mais sim-
ples, como, ‘o todo é maior do que uma parte’. Um princípio estabelecido em alguma arte 
ou ciência, um princípio recebido sem nova prova, como, ‘as coisas que são iguais à mesma 
coisa, são iguais entre si.’

Ensino Fundamental II – Matemática
Fundamentação
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O PROPÓSITO BÍBLICO PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA

A maioria das pessoas olha para matemática como um assunto neutro. Neutro, insensível 
ou “não envolvido em ambos os lados, não alinhado com agrupamentos políticos ou ide-
ológicos”; como um assunto “não engajado” e “não alinhado” com pensamentos bíblicos 
ou mundanos. Acredita-se que a matemática é independente de Deus; afinal de contas, 
a equação de um mais um é igual a dois (“1 + 1 = 2”) funciona da mesma forma para um 
cristão, muçulmano, budista, hindu ou ateu. Porém a Bíblia nos adverte de que estamos em 
guerra espiritual (Ef 6.10-18). Ela nos exorta a proteger o nosso coração e testar o espírito 
por trás do que nos é ensinado (1Jo 4.1; Pv 4.23). A Bíblia não menciona qualquer terreno 
neutro. Segundo a Bíblia, nada pode ser neutro. Tudo pode ser apresentado biblicamente 
ou de uma forma secular.

Nessa perspectiva, vamos olhar para uma simples equação com que todos estamos fami-
liarizados:

 “1 + 1 = 2” – Vamos examinar de onde esta equação veio e porque ela funciona. Ao exa-
minarmos as origens desta equação e a capacidade de trabalhar,  descobriremos algumas 
verdades surpreendentes, aplicáveis a qualquer área da matemática.

Os matemáticos, ao longo da história, têm desenvolvido várias teorias para explicar a ori-
gem e consistência da adição. Alguns têm especulado que a adição existe por acaso. Outros 
alegam que o homem é quem a criou. Livros didáticos mais modernos nem tentam oferecer 
uma explicação para a existência da adição.

A Bíblia nos dá uma explicação radicalmente diferente para a adição. Embora a Bíblia não 
diga especificamente: “Este é o lugar de onde veio a adição ou porque ela funciona assim”, 
ela nos oferece princípios que se aplicam à adição, assim como para todos os outros aspectos 
da matemática. Analise o que apenas dois versículos da Bíblia revelam.

O verso “Porque nele foram criadas todas as coisas” (Cl 1.16) nos diz onde tudo se originou. 
Ele nos diz que Deus criou todas as coisas. A palavra tudo inclui tudo, até mesmo a matemática. 
Isso não significa que Deus criou os símbolos 1 e 2. O homem desenvolveu esses símbolos. Mas 
esses símbolos representam o princípio na vida real chamado adição, que está incorporado em 
tudo ao nosso redor; um princípio criado por Deus.

Não importa o que tentamos adicionar, seja objetos com objetos, números com números, 
isso é algo previsível. Um contador acrescenta dólares, um padeiro acrescenta pães, um vare-
jista acrescenta inventário e um eletricista acrescenta potência (watts). No entanto, a adição 
funciona da mesma maneira para todas essas pessoas. Por quê? Porque todas as coisas se 
adicionam de um modo regular e preciso. Deus criou este princípio que prevalece em toda a 
criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele determinou como elas iriam operar. Ele esco-
lheu fazer diferentes aspectos da criação-de-watts, de dólares, para operar de acordo com o 
mesmo padrão de princípio. 

Ao longo da história, o homem e suas diferentes culturas criaram símbolos para representar 
as quantidades. Por exemplo, os romanos usavam algarismos romanos (I, V, X, etc.), em vez de 
nosso sistema atual Árabe (1, 5, 10, etc.) No entanto, o homem nunca criou nada em matemá-
tica. Ele simplesmente desenvolveu símbolos e sistemas diferentes para representar a maneira 
ordenada das coisas. Fica claro, então, que a matemática originou-se em Deus. Agora que 
sabemos onde se originou tudo, vamos verificar porque a matemática funciona. Encontramos 
a resposta no versículo seguinte de Colossenses 1.17, onde se lê: “Nele tudo subsiste”. Como 
a palavra tudo inclui também a matemática, Deus não só criou a matemática, mas também 
continuamente a sustenta todos os dias.

Ensino Fundamental II – Matemática
Fundamentação



16

GUIA CURRICULAR E METODOLÓGICO

Conteúdo 

I TRIMESTRE 

I – FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA

II – NÚMEROS NATURAIS E SISTEMAS DE 
NUMERAÇÃO
•	Outros sistemas de numeração
•	Números naturais no dia a dia
•	Conjunto dos números naturais
•	 Tratamento da informação

III – OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS COM 
NÚMEROS NATURAIS
•	Adição: ideias associadas e algoritmos
•	 Subtração:ideias associadas e algoritmos
•	 Expressões numéricas envolvendo adição 

e subtração
•	 Problemas envolvendo adição e subtração
•	Multiplicação: ideias associadas e algorit-

mos
•	Divisão: ideias associadas e algoritmos
•	 Expressões numéricas envolvendo as qua-

tro operações
•	Cálculo mental
•	 - Operações inversas
•	 - Resolução de problemas envolvendo as 

quatro operações
•	 - Tratamento de informação

IV – GEOMETRIA: SÓLIDOS GEOMÉTRICOS, 
ÂNGULOS E POLÍGONOS
•	 - Sólidos geométricos
•	 - Ponto, reta e plano
•	 - Ângulos
•	 - Retas paralelas e retas concorrentes
•	 - Construção com régua e esquadro
•	 - Regiões planas e contornos
•	 - Polígonos
•	 - Tratamento de informações

TRIMESTRE II

I – POTENCIAÇÃO, RAIZ QUADRADA E EX-
PRESSÕES NUMÉRICAS
•	 Potenciação
•	 Raiz quadrada
•	 Expressões envolvendo as operações es-

tudadas
•	 Tratamento da informação

II – DIVISORES E MÚLTIPLOS DE NÚMEROS 
NATURAIS
•	Divisibilidade
•	Divisores de um número natural
•	Número primo
•	Múltiplos de um número natural
•	 Problemas envolvendo mdc e mmc
•	 Tratamento da informação

III – FRAÇÕES E PORCENTAGENS
•	 Ideias associadas à fração
•	 Frações equivalentes
•	Comparação de frações
•	Operações com frações
•	 Tratamento de informação

Ensino Fundamental II – Matemática
Conteúdo – Sexto Ano
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Plano de pesquisa

I TRIMESTRE

II - NÚMEROS, SISTEMAS DE NU-
MERAÇÃO E OPERAÇÕES COM 
NÚMEROS

Base bíblica: 

“Conta o número das estrelas, chamando-as 
todas pelos seus nomes.” (Sl 147.4)

Propósitos: Levar o homem a compreender 
Deus através dos números, pois Deus se pre-
ocupa com os números. Conhece todos eles; 
registrou muito deles para nossa informação. 

Ideia-guia: Dentro de Matemática, vislumbramos 
o poder eterno de Deus. Seu poder mantém 
um mais um  igual a dois de forma consistente. 
Sua infinidade faz números infinitos possíveis.
Embora possamos tentar, com todas as 

nossas forças, não podemos mudar a Mate-
mática. Nós podemos mudar os símbolos ou 
nomes, mas não importa como nos referimos 
ou escrevemos, um mais um terá sempre com 
resultado dois. A Matemática não é relativa. Por 
quê? Porque Deus é Deus e nós não somos. 
Ele decide como serão as coisas. Ele estabe-
leceu e mantém certos princípios no lugar, e 
para se ensinar e aprender uma Matemática 
que realmente vai funcionar, temos de estar 
de acordo com esses princípios.

Inspiração (sugestão): Vídeo: A história 
dos números https://www.youtube.com/
watch?v=ntylzQWvzCA

Princípios:

Individualidade: Os números têm suas parti-
cularidades e cada um tem seu papel e seu 
lugar dentro dos conjuntos numéricos.

Semeadura e colheita: Em nossas vidas tudo gira 
em torno dos números (nosso tempo, nosso 
dinheiro e até nossa atitude) por isso, precisa-
mos administrá-lo como bons lavradores que 
cultivam a terra para que ela dê bons frutos.

Objetivos: 
•	Compreender que os números foram cria-

dos por Deus e devem ser usados para 
engrandecer Seu Santo Nome.

•	 Entender que não importa a forma ou escri-
ta usada para representarmos os números, 
foi Deus quem os criou. Isso se justifica no 
texto: ‘‘E ele é antes de todas as coisas, e 
todas as coisas subsistem por ele” (Cl 1.17).

Metodologia/Estratégias:
•	Aulas expositivas e dialogadas.
•	Atendimentos e observações individuais 

e coletivas.
•	Discussão de textos/artigos que resgatam 

a história da Matemática.
•	Utilização de material didático específico 

para determinadas aulas.

Ferramentas:
•	 Linha do tempo: a história dos números e 

suas diversas representações.
•	No fichário do aluno: Registros de autoria 

do aluno, atividades propostas e pesquisas.
•	Constituição: Elaborar com os alunos a 

Constituição da Classe.
•	 Estudo de Palavras: Investigação profun-

da das palavras: NÚMERO, ALGARISMO, 
UNIDADE E CONTAGEM.

Recursos:
•	Quadro e giz
•	Material impresso/cópias
•	 Régua e compasso
•	Datashow para apresentação de vídeos 
•	 Software Geogebra para representação 

dos números na reta numérica

Evidências da eficácia da aula:
•	O aluno conseguiu entender quem real-

mente criou os números?

Ensino Fundamental II – Matemática
Plano de Pesquisa – Sexto Ano
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•	O aluno é capaz de construir um senti-
mento de amor pela Matemática sabendo 
que ela foi instituída por Deus?

•	 Identificou e diferenciou os vários tipos 
de sistemas de numeração?

•	 Participou ativamente durante a aula?
•	 Realizou as atividades propostas com 

êxito?
•	Aplica o vocabulário novo na prática?
•	 Resolve os problemas e as questões pro-

postas sempre dando argumentos sólidos 
e plausíveis?

Ensino Fundamental II – Matemática
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