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Nossa pauta

● Ciências Sociais

● Matemática 



A formação do pesquisador em Ciências Sociais 

Transformação

 O que é uma árvore? - Muitas atribuições e variados pontos de vista. 

Todos válidos e sempre, incompletos. 

 
 Postura investigativa: desnaturalizar o olhar.



A formação do pesquisador em Ciências Sociais 
Transformação

Objetivos: conceituais - postura 

1. Caracterização dos estados finais e iniciais. 
2. Busca de critérios para definição.  
3. Condições de mudança -  natural ou induzida -  e sua influência no estado final do 

sistema.
4. Estabelecer relações.
5. Elaboração de perguntas.
6. Repertório de fontes de pesquisa -  Ler para saber mais e encontrar respostas.
7. Modelos de registro/ preservar a memória - Documentar.



Iniciando a conversa...



Iniciando a conversa...



Critérios de transformação da paisagem



Provocações



Ter uma boa pergunta para ser respondida

Como contar para as pessoas sobre as 
transformações que essa avenida já sofreu?



Ter uma boa pergunta para ser respondida



Conhecer as Ciências Sociais por 
meio de uma postura de pesquisador



Conhecer e reconhecer fontes de 
pesquisa



Registrar as informações 
pesquisadas



Registrar as informações 
pesquisadas



Registrar as informações 
pesquisadas



Divulgação



Divulgação



Divulgação



Divulgação



Matemática - Cálculo mental

 
     ● Conjunto de procedimentos que se articulam sem recorrer a um 

algoritmo pré estabelecido para obter resultados exatos ou 

aproximados. 

● Diversidade de estratégias que se adaptam aos números e aos 

conhecimentos do sujeito que as emprega. 

● Ajuda a antecipar e controlar os resultados para compreender  

passos do algoritmo.



Matemática - algoritmo 

         Como vocês resolveriam? 

Na semana passada gastei 590 reais. Essa semana 
gastei 310. Quantos reais eu gastei? 



Estratégias diferentes



Registros diferentes



Matemática - algoritmo 
Resolução das crianças 

     Resolução das crianças 

https://docs.google.com/file/d/1Bne3o35dfaMZe_gInTDHraJmkxdMUXpB/preview


Matemática - Cálculo mental 
 Repertório de cálculo 

 
     



Matemática - Cálculo mental
 Repertório de cálculo

32+20+17

      

https://docs.google.com/file/d/1Doe_kUr9emLqYorZbSQoNRQgyZXjo-Ie/preview


Matemática - algoritmo 

       Repertório de cálculo
    Antecipação 



Matemática - algoritmo
Repertório de cálculo

    Antecipação 

 

 

      

https://docs.google.com/file/d/16y2_yfetHAtPeudlhANuVEgXVzLa1vk-/preview


Matemática - algoritmo
Repertório de cálculo

    Antecipação 

 

 

      

https://docs.google.com/file/d/1v8jkSkvdFslTDxBOfrIuEms7YYphbmja/preview


Matemática - algoritmo
Repertório de cálculo

    Antecipação 

 

 

      

https://docs.google.com/file/d/1rBX9h0btoLXcUVb4WI1luMuPf-3ojxok/preview


Matemática - algoritmo
Repertório de cálculo

    Antecipação 

 

 

      

https://docs.google.com/file/d/16DSMC1bpjDotxor1uvhfJ760vGF1mCgO/preview


Introdução ao algoritmo 



Introdução ao algoritmo 



Algoritmo : análise do erro 



- Acampamento 

- Reescrita de contos

- Uma viagem pela África

- Ciclos de vida

- Algoritmo

- Sistema monetário

- Figuras espaciais

- Mostra de trabalhos

O que vem por aí



Momentos para recordar !



Momentos para recordar !



Momentos para recordar !



Momentos para recordar !



Momentos para recordar !



Momentos para recordar !



Momentos para recordar !



Momentos para recordar !



Momentos para recordar !



Momentos para recordar !



Momentos para recordar !




