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Introdução

Este plano de trabalho não pretende ser um manual para o ensino de
matemática, mas uma contribuição no sentido de romper os preconceitos que a
cercam. O que se deseja realmente com este trabalho é poder aplicar os
conceitos, atividades e textos aqui apresentados.
Pode-se dizer que a matemática deve preocupar-se com a educação,
contribuindo para a formação global do aluno, visando um conhecimento que
pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua sensibilidade
expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação
A meta é trabalhar conceitos ligados ao estudo de fractais e logaritmos
(Roteiro de ação 1), refletindo sobre o cotidiano para que possamos dominar o
conteúdo em si, motivando com isso o entendimento do mesmo. É importante

propor atividades que envolvam o conteúdo, apresentando atividades
para que a aprendizagem aconteça de forma concreta, auxiliando o aluno
a obter um bom entendimento dos estudos.

Desenvolvimento
Fractais e logaritmos
Duração prevista: 100 minutos
Área de conhecimento: Matemática
Assunto: Fractais e logaritmos
Objetivos: Desenvolver as habilidades relacionadas às operações com o
conteúdo citado.
Pré-requisitos: Potenciação
Material necessário: Folha de atividades, régua, tesoura, lápis de cor ou
caneta hidrográfica .
Organização da classe: Turma disposta em duplas de forma a propiciar um
trabalho colaborativo.
Descritores associados: H34 – Efetuar operações utilizando as propriedades
operatórias do logaritmo.

O objetivo deste plano de trabalho é trazer algumas reflexões sobre o
ensino de fractais e logaritmos, onde seu papel será um meio facilitador para
a estruturação e o desenvolvimento do pensamento do aluno(a), e para a
formação básica de sua cidadania. É importante que a Matemática
desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, seu papel na formação de
capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do
raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida
cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de
conhecimentos em outras áreas curriculares.
É necessário incluir uma variedade suficiente de exemplos de fractais e
logaritmos a fim de ampliar a experiência dos alunos e destacando os aspectos
relevantes , construindo exemplos de forma que os alunos desenvolvam a sua
compreensão a respeito do tema. Para tal, o ensino de Matemática prestará
sua contribuição à medida que forem exploradas metodologias que priorizem a
criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o
espírito crítico e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa
pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria
capacidade de conhecer e enfrentar desafios

ATIVIDADE 1
A principal característica de um fractal é a autos semelhança, ou seja, cada parte
de um objeto carrega em si a mesma estrutura do objeto inteiro, de maneira que
podemos obter o objeto inteiro a partir da ampliação de uma de suas partes.
Um belo exemplo que poderia expressar a ideia de autos semelhança é o de uma
samambaia. Observe a estrutura de uma folha de samambaia na figura abaixo.

Atividade

Avaliação

Em uma visão inovadora, este plano de trabalho buscou contemplar a
temática que venho me aprofundando em relação à fractais e logaritmos, nas
buscas por constantes por mudanças na prática educativa. Pressupõe-se que o
ensino eficiente exige um enorme esforço criativo, desenvolvendo a
capacidade criativa dos alunos que nesse sentido se torna parecido com a
inteligência , funcionando como agente estimulador de uma criatividade que
está para emergir nos indivíduos..
Dentro desta perspectiva, busquei oportunizar a compreensão da
matéria, com idéias, atividades e exemplos, fomentados pelas pesquisas mais
recentes no ensino da Matemática.São sugestões de trabalho, destinados a
estabelecer uma parceria com o conhecimento, experiência e prática efetiva
em sala de aula.É uma tentativa, portanto, de primar pela construção de um
educando crítico e inovador.
Esse entendimento sobre avaliação concorda com os Parâmetros
Curriculares Nacionais e Matriz Saerj, buscando trabalhar o Currículo Mínimo;
e se concretiza na possibilidade de que instrumentos com esse fim possibilitem
a criação de novos investimentos de trabalho e a retomada de aspectos que
devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos e adequados ao processo de
aprendizagem individual ou em grupo.
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