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RESUMO 

 

Este produto educacional objetivou dar mais uma oportunidade aos Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados de revisar conteúdos da Matemática básica e sensibilizá-los acerca da 

necessidade do Consumo Consciente de água na escola. Seguiu a abordagem da pesquisa-ação 

e a proposta pelo projeto Agente Jovem, tendo sido desenvolvida em cinco Módulos. Diante 

disso, foram desenvolvidas 16 atividades no contexto do projeto Agente Jovem e do Consumo 

Consciente de água na Escola de Ensino Médio Santa Tereza, em Altaneira Ceará. Coletou-se 

dados por meio de testes diagnósticos de Matemática Básica e Consumo Consciente de água, 

questionário, registro dos alunos nas atividades, roda de conversa e fichas. Os resultados 

apontaram que essa proposta de ensino foi relevante para o ensino de Matemática básica de 

forma contextualizada, sendo importante não só para aprofundar conhecimentos básicos em 

Matemática, a partir das atividades de formulação e resolução de problemas. Contribuiu 

também para o desenvolvimento de habilidades essenciais ao mercado de trabalho e ao 

exercício da cidadania. Além disso, melhorou o nível de consciência e o comportamento dos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados no consumo de água na escola e em outros espaços da 

vida cotidiana. 

 

Palavras chaves: Produto Educacional. Proposta de Ensino. Projeto Agente Jovem. Consumo 

Consciente. Formulação e Resolução de Problemas. 
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ABSTRACT 

 

This educational product aimed to give Young Agents and Mobilized Students an opportunity 

to revise basic Mathematics contents and sensitize them about the need for Conscious Water 

Consumption at school. It has followed the research-action approach and the proposal by the 

Young Agent project, having been developed in five Modules. Thus, 16 activities were 

developed in the context of the Young Agent and the Conscious Consumption of Water 

projects at the Santa Tereza High School in the city of Altaneira/Ceara. Data were collected 

through diagnostic tests of Basic Mathematics and Conscious Consumption of Water, a 

questionnaire, students' registrations in activities, dialogue circles and forms. The results 

pointed out that this teaching proposal was relevant to the teaching of basic Mathematics in a 

contextualized manner, being important not only to deepen basic knowledge in Mathematics 

from the activities of formulating and solving problems, but also to contribute to the 

development of essential skills to the job market and the exercise of citizenship. In addition, it 

has improved the level of awareness and behavior of the Young Agents and Mobilized 

Students in the matter of water consumption at school and in other spaces of everyday life. 

 

Keywords: Educational Product. Teaching Proposal. Young Agent Project. Conscious 

Consumption. Formulation and Problem-solving. 
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1 INTRODUÇÃO    

Este produto Educacional apresenta uma proposta de ensino de Matemática Básica, a 

qual foi implementada na E.E.M. Santa Tereza, em Altaneira, Ceará, no contexto do projeto 

Agente Jovem e do Consumo Consciente de água. Realizou-se uma intervenção na referida 

escola para resolver um problema, identificado por Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, 

relacionado ao consumo de água. 

Na execução deste produto, contamos com a participação de 8 Agentes Jovens e 8 

Alunos Mobilizados, uma professora de Biologia e três professores Diretores de Turma
1
 

ministrantes da disciplina de Formação Cidadã, como colaboradores em atividades da 

proposta. Podemos citar ainda como fonte de dados sobre o consumo de água, na referida 

escola, uma merendeira, duas zeladoras, a diretora da escola, a assessora financeira e 10% dos 

239 estudantes do turno tarde e noite.  

Por meio das atividades de formulação e resolução de problemas, palestras, 

distribuição de panfletos e cartazes no ambiente escolar, envolvendo a temática do Consumo 

Consciente de água na escola, procuramos desenvolver habilidades de formular e resolver 

problemas e agir na E.E.M. Santa Tereza no combate ao desperdício de água. 

Essa tarefa desenvolvida com o intuito de oportunizar aos Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados a revisão de conteúdos da Matemática Básica, quais sejam: Média Aritmética, 

Operações Básicas, Porcentagem/proporcionalidade, Álgebra e Funções e Sequências. Além 

disso, sensibilizar agentes, alunos mobilizados e a comunidade escolar no combate ao 

problema identificado no consumo de água na escola. 

Todas as atividades previstas foram desenvolvidas no período de março a setembro de 

2017. Ao longo dos 5 (cinco) Módulos, apresentaremos as atividades que foram realizadas, 

seus objetivos, as estratégias utilizadas, o tempo de cada atividade, a participação dos 

colaboradores e materiais utilizados. 

Por fim, a proposta foi avaliada para verificarmos a sua relevância para a formação 

dos estudantes e para a área da Educação Matemática. 

                                                             
1
 O Governo do Estado do Ceará iniciou a implantação do Projeto Professor Diretor de Turma, nas Escolas 

Estaduais, em 2008. Dentre as atribuições do Professor Diretor de Turma, temos: atuar no sentido de garantir a 

permanência do aluno na escola, a diminuição da infrequência e a melhora das aprendizagens. Para tanto, o 

Professor Diretor desenvolve, semanalmente, uma aula de Formação para a Cidadania, na turma em que foi 

lotado e, outras três aulas, desenvolvendo diversas atividades previstas pelo projeto. Mais informações, 

disponíveis em: <https://sites.google.com/site/ppdtcrede08baturite/funcoes-do-diretor-de-turma>. Acesso em: 20 

de mar. 2018. 
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2 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA POR MÓDULOS 

Ao longo dos 5 (cinco) Módulos da metodologia do projeto Agente Jovem, 

elaboramos 16 atividades (Quadro 8). Tais atividades foram organizadas e incluídas no Plano 

de Redesenho Curricular – PRC do ProEMI no Macrocampo Protagonismo Juvenil. 

 

Quadro 1 – Os Módulos e as atividades da proposta nas ações do Agente Jovem  

 

 

Ações 

 

Módulos 

 

Atividades 

Documentos e 

Instrumentos de coleta 

de dados  

 

 

 

Conhecendo os 

Agentes Jovens, 

apresentando o 

ProEMI, Projeto 

Agente Jovem e a 

importância do 

trabalho em equipe. 

 

 

 

 

 

 

Módulo 1 

 

Atividade 1 – Formação de 

chapas e escolha dos Agentes 

Jovens 

Ficha de inscrição; 

Questionário sondagem 

sobre liderança na 

escola e interesse em 

participar da proposta de 

ensino por escrito; 

Termo de posse. 

 

Atividade 2 – Apresentação 

ProEMI, Agente Jovem e 

Consumo Consciente de água 

Questionário sobre a 

importância do ProEMI 

do Agentes Jovem e a 

responsabilidade dos 

Agentes Jovens 

Atividade 3 – Dinâmica de 

motivação para o trabalho em 

equipe 

Roda de conversa e 

pergunta por escrito 

 

 

Preparação dos 

Agentes Jovens 

para a mobilização 

de estudantes, 

diagnóstico da 

situação de 

Consumo 

Consciente e 

Matemático, 

planejamento e 

realização da 

pesquisa interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 2 

 

Atividade 1 – Mobilização social: 

teoria e prática 

Roda de conversa 

Pergunta por escrito 

sobre a importância das 

atividades do módulo. 

Atividade 2 – Levantamento 

Diagnóstico: Consumo de água e 

Matemática 

 

Teste 

Atividade 3 – Consumo 

Consciente de água 

 

Teste 

Atividade 4 – Elaboração de 

questionário para a pesquisa 

interna 

 

Ficha temática 

Atividade 5 – Realização da 

pesquisa sobre o consumo de água 

na escola 

 

Questionário 

 

Identificando um 

problema e 

elaborando plano 

de ação 

 

 

 

 

Módulo 3 

Atividade 1 – Tabulação e análise 

dos dados sobre o consumo de 

água na E.E.M Santa Tereza 

Registro dos alunos em 

Tabelas, quadros, 

gráficos e papel ofício 

Atividade 2 – Identificação do 

problema 

 

Roda de conversa 
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Atividade 3 – Elaboração de um 

plano de ação de combate ao 

desperdício de água na escola 

 

Ficha de elaboração do 

plano de ação 

 

 

Execução de plano 

de ação e 

comunicando 

 

 

Módulo 4 

Atividade 1 – Formulação de 

problemas 

Registro dos alunos em 

papel ofício. 

Atividade 2 – Resolução de 

problemas 

Registro dos alunos em 

papel madeira 

Atividade 3 – Mobilização da 

escola 

Panfletos, cartazes 

 

Avaliar é preciso 

 

Módulo 5 

Atividade 1 – Teste sobre 

Consumo Consciente de água 

Teste 

Atividade 2 – Teste de 

Matemática Básica 

Teste 

Fonte: Elaborado pelo autor 

2.1 Módulo 1 – Seleção dos Agentes Jovens, PROEMI, Projeto Agente Jovem, Proposta 

e Trabalho Coletivo 

No Módulo 1, foram desenvolvidas as três atividades: Atividade 1 – Formação de 

chapas e escolha dos Agentes Jovens; Atividade 2 – Apresentação do ProEMI, projeto Agente 

Jovem e a proposta de ensino de Matemática; e a Atividade 3 – Dinâmica para motivação ao 

trabalho. 

2.1.1 Atividade 1 – Formação de Chapas e Escolha dos Agentes Jovens 

A atividade 1, Seleção dos Agentes Jovens, teve como objetivo conhecer os Agentes 

Jovens.  Nessa atividade, o pesquisador fez o seu planejamento com o apoio dos três 

Professores Diretores de Turma da 1ª série A, B e 2ª e 3ª séries A do turno tarde da E. E. M. 

Santa Tereza. Em um primeiro momento, de 13 a 17 de março, houve a divulgação das 

inscrições para Agentes Jovens a partir de quatro cartazes (Apêndice A) afixados no ambiente 

escolar. Vale destacar que, em 14 e 15 de março, o pesquisador participou das aulas da 

disciplina de Formação para a cidadania das quatro turmas do turno tarde para a divulgação e 

realização das inscrições das chapas por meio de uma ficha (Apêndice B) e, valendo-se dessa, 

passou uma tarefa de elaboração de um discurso para um debate no segundo momento dessa 

atividade. Na sequência, nos dias 21 (1ª séries A e B) e 22 (2ª e 3ª séries A) de março de 

2017, ocorreram os debates. Em seguida, a votação e a posse de 8 representantes das quatro 

chapas eleitas como Agentes Jovens (2 em cada turma) e 4 como suplentes (1 em cada turma) 

a partir de uma ficha (Apêndice C).  
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Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Seleção dos Agentes Jovens; Local: Salas de aula e 

ambiente escolar; Carga horária: 24 h/a; Período: 13 a 22 mar. 2017. 

2.1.2 Atividade 2 – Apresentação do ProEMI, Projeto Agente Jovem e Proposta de Ensino 

A atividade 2 objetivou levar os Agentes Jovens a conhecerem o ProEMI, o projeto 

Agente Jovem, suas responsabilidades, as atividades da proposta e a importância do 

compromisso deles em participar de todas as atividades da proposta. Inicialmente, realizou-se 

uma dinâmica de integração intitulada Eu sou... Eu gosto de... Na sequência foram 

apresentados o ProEMI, o projeto Agente Jovem, as responsabilidades dos Agentes Jovens e o 

planejamento da proposta em 5 módulos a partir de um slide (Apêndice D). Ao final dessa 

atividade, os Agentes Jovens foram questionados sobre a importância da proposta e do 

ProEMI. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: ProEMI/JF, projeto Agentes Jovem e proposta de 

ensino; Local: Laboratório de Informática; Carga Horária: 1h/a e 15 min; Data: 29 mar. 

2017. 

2.1.3 Atividade 3 – Dinâmica de Motivação para o Trabalho em Equipe 

A atividade 3 teve como objetivo revelar aos Agentes Jovens a importância do 

trabalho em equipe.  Para tanto, foi realizada uma dinâmica intitulada Escravos de Jó. Todos 

os passos estão descritos no desenvolvimento dessa atividade. Ao final os Agentes Jovens 

foram convidados a participar de uma roda de conversa para discutir os acertos e os motivos 

dos erros. Em seguida, o pesquisador destacou a importância do trabalho em equipe para o 

sucesso das atividades da proposta e para o desenvolvimento de habilidades pessoais e 

profissionais. 

Responsável: O pesquisador; Local: Laboratório de Informática. Carga horária: 40 min; 

Data: 29 mar. 2017. 

2.2 Módulo 2 – Mobilização, Diagnostico, Consumo Consciente e Realização de Pesquisa 

Interna 

Neste módulo foram abordadas as temáticas Mobilização social (Atividade 1), 

Consumo Consciente de água (Atividade 2), Planejamento (Atividade 3) e Realização da 

pesquisa sobre consumo consciente de água (Atividade 4). 
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2.2.1 Atividade 1 – Mobilização Social: Teoria e Prática 

A atividade de mobilização (Atividade 1) foi realizada em 20 de abril de 2017 com o 

objetivo de preparar os Agentes Jovens para mobilizar mais 8 estudantes para participar do 

desenvolvimento da proposta de ensino. O pesquisador utilizou um slide (Apêndice E) 

fundamentado no manual do Agente Jovem (UNIBANCO, 2012). Foi destacada dentre as 

suas responsabilidades a necessidade de mobilizar a comunidade escolar, trabalhar o conceito 

de mobilização e as habilidades necessárias nesse processo, tais como: trabalho em equipe, 

comunicação e pensar de forma criativa. Evidenciou-se ainda as ferramentas cartazes, redes 

sociais, internet, jornais e revistas como relevantes nesse processo. Para facilitar o 

entendimento do conceito de mobilização, foi desenvolvida a dinâmica mobilizando e para 

revelar a importância do pensar de forma criativa foi posta em prática a dinâmica A Solução 

do Problema. Por fim, os Agentes Jovens receberam a tarefa de mobilizar mais 8 estudantes. 

Assim, todos os Agentes Jovens participaram desse momento e concluíram essa tarefa de 

forma satisfatória na data de 26 de abril de 2017. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Mobilização; Local: Laboratório de Informática; 

Carga horária: 4 h/a semanais; Data: 26 abr. 2017. 

2.2.2 Atividade 2 – Levantamento Diagnóstico: nível de consumo consciente e Matemática 

Básica 

Na atividade diagnóstica o objetivo foi conhecer o perfil socioeconômico das famílias 

dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, bem como o nível de consciência desses últimos 

no consumo de água (consumidores Iniciantes, Intermediário ou Consciente), e na Matemática 

Básica considerada: Média Aritmética, Operações Básicas, Porcentagem/proporcionalidade, 

Álgebra e funções e sequências. Na elaboração do diagnóstico do nível de consciência no 

consumo de água, o pesquisador aplicou um teste (Apêndice F) em 28 de abril de 2017, 

elaborado a partir de 6 indicadores, quais sejam: Poder do Consumidor, Saúde, Uso racional e 

não desperdício, Dinheiro e Crédito, Informação e Interdependência. Na sequência, 

registraram-se os acertos e erros. Em seguida, os estudantes foram classificados de acordo 

com o seu nível de consciência como Iniciantes, Intermediários ou Conscientes, a partir do 

número de acertos. Vale ressaltar que no referido teste constou-se também o que chamamos 

de perfil socioeconômico composto pela faixa etária dos Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados, a escolaridade da mãe, do pai e se os pais incentivam o Consumo Consciente de 
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água. Por outro lado, na mesma data foi aplicado o questionário de Matemática Básica, foi 

registrado o número de acertos, erros e classificados em nível muito crítico, crítico, 

intermediário e adequado a partir dos acertos. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Consumo Consciente, indicadores e a Matemática 

Básica; Local: Laboratório de Informática; Carga horária: 2 h/a; Data: 28 abr. 2017. 

2.2.3 Atividade 3 – Consumo Consciente de Água 

Essa atividade objetivou levar os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a 

compreenderem o conceito de Consumo Consciente de água, a perceberem essa temática 

como contexto das demais atividades dessa proposta, para o exercício da cidadania e 

perceberem a necessidade de mudança de comportamentos no processo de consumo de água. 

No primeiro momento dessa atividade, ocorreu uma reflexão com os 11 estudantes presentes, 

em 5 de maio de 2017 no turno noturno, sobre o consumo de bens e serviços a partir de um 

vídeo do YouTube com o tema Globalização e consumo desenfreado. Nessa reflexão, levou-

se em conta a limitação dos recursos naturais, o consumo humano, as consequências e em que 

devemos pensar ao consumir um produto. Na sequência, destacou-se o consumo de bens na 

escola, mais precisamente o consumo de água como assunto da proposta e, como tema da 

mesma, o Consumo Consciente de água, relevante para o exercício da cidadania. Dando 

continuidade foi trabalhado o referido tema a partir de um slide (Apêndice H).  Reforçou-se a 

necessidade da atenção ao processo de globalização que o consumo desenfreado desencadeia 

e a necessidade de um Consumo Consciente de água. Além disso, trabalhou-se o conceito de 

Consumo Consciente e depois aplicou-se o mesmo ao contexto da água, considerando o 

Consumo Consciente de água como um ato que envolve a tomada de decisão sobre a 

necessidade do consumo, a quantidade de água necessária em uma atividade, a forma do 

consumo sem desperdícios e as consequências desse ato. Em seguida a professora de Biologia 

abordou essa temática evidenciando a importância da água, o uso racional desse recurso. 

Devido à ausência de 5 alunos, nesse primeiro momento, o pesquisador realizou um segundo 

momento em 9 de maio de 2017, sem o apoio da referida professora para abordar o Consumo 

Consciente de água de forma semelhante ao primeiro momento. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Consumo Consciente de água; Local: Laboratório 

de Informática. Carga horária: 1 h/a e 10 min. Datas: 5 e 9 mai. 2017. 
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2.2.4 Atividade 4 – Elaboração de Questionário para a Pesquisa na Escola e na Internet 

Essa atividade 4 teve como objetivo a elaboração de um questionário pelos alunos para 

a coleta de dados sobre o consumo de água na E.E.M. Santa Tereza. Tal atividade ocorreu em 

dois momentos. Em 18 de maio de 2017, o pesquisador trabalhou a importância da pesquisa e 

os passos desse processo a partir de um slide (Apêndice I) fundamentado no manual do 

Agente Jovem (UNIBANCO, 2012), colocando em evidência: definição do que é pesquisar; 

identificação da população e amostra; elaboração do questionário; aplicação da pesquisa; 

tabulação dos dados; análise e interpretação dos dados; apresentação e divulgação dos 

resultados. Na sequência, definiu-se que os estudantes iriam colher uma amostra de dados da 

comunidade escolar, mais precisamente dos alunos, professores, zeladoras, assessora 

financeira e diretora da instituição, a partir de um questionário elaborado por eles. Para isso, 

os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados receberam uma lista de perguntas disponibilizadas 

no desenvolvimento dessa proposta (atividade 3, módulo 2), para refletirem sobre o consumo 

de água na escola e isso servir de base para a elaboração de questões no segundo momento 

dessa atividade. Essa segunda etapa foi realizada em 26 de maio de 2017, em que os 16 

estudantes foram divididos em 4 equipes e cada uma delas recebeu uma ficha (Apêndice J), 

com as seguintes temáticas: Dinheiro e água; Consumo de água na escola nos anos de 2015, 

2016 e 2017; Limpeza da escola; Desperdício de água na escola e Dados de desperdício em 

tecnologias utilizadas no consumo de água. Essa tarefa foi concluída com a participação de 

todas as equipes apresentando seus questionamentos e a decisão coletiva acerca das questões 

que fariam parte do questionário (Apêndice K), o qual foi digitado e apresentado pelo 

pesquisador na atividade 5 do módulo 2. 

Responsável: O pesquisador. Conteúdo: Pesquisa, o processo de uma pesquisa e a 

elaboração do questionário sobre o consumo de água. Local: Laboratório de Informática 

Carga horária: 2 h/a Datas: 18 e 26 de maio de 2017. 

2.2.5 Atividade 5 – Pesquisa sobre o Consumo de Água na Escola e na Internet 

Essa atividade objetivou preparar os Agentes Jovens para aplicar o questionário, 

elaborado por eles, sobre o consumo de água. A preparação foi iniciada a partir de um vídeo 

do YouTube, apresentado por cerca de 10 minutos sobre pesquisa qualitativa e quantitativa e 

técnicas de coleta de dados, com destaque para o questionário. Para reforçar essas questões 

trabalhou-se um slide (Apêndice L) em que foram destacadas as características da pesquisa 
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qualitativa de acordo com Bogdan e Biklen (1994), e da pesquisa quantitativa, conforme 

Richardson (1989, apud DALFORO et al 2008). Na sequência, Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados dividiram-se em quatro equipes com quatro componentes, as mesmas da 

atividade de elaboração do questionário e cada uma delas recebeu a sua tarefa de coleta da 

seguinte forma: dados de consumo de água de 2014 a 2017 (equipe 1); dados do consumo de 

água na limpeza na escola (equipe 2); dinheiro e água e desperdício de água na escola (equipe 

3 ); dados sobre o tempo do gasto de água na higiene da louça da merenda na cantina (equipe 

4); e foi criada uma extra (equipe 5) para a coleta de dados na internet a partir de três fontes 

(site da CAGECE, artigo sobre o consumo de água em escolas e o manual da SABESP) sobre 

desperdício de água em tecnologias utilizadas no consumo de água, como as torneiras. Por 

fim, os estudantes receberam as orientações necessárias para a aplicação da pesquisa, ou seja, 

como abordar as pessoas, atenção na coleta e manifestação de gratidão ao pesquisados. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Pesquisa qualitativa e quantitativa e orientações à 

pesquisa; Local: Laboratório de Informática; Período: 12 a 20 jun. 2017. 

2.3 Módulo 3 – Tabulação, Análise de Dados e Elaboração de Plano de Ação 

Neste módulo, trabalhou-se com os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a tabulação 

e análise de dados sobre o consumo de água na escola (Atividade 1) e a elaboração de um 

plano de ação de combate ao desperdício de água (Atividade 2). 

2.3.1 Atividade 1 – Tabulação e Análise dos Dados sobre o Consumo de Água  

O objetivo da atividade 1 do módulo 3 foi realizar a tabulação e a análise de dados do 

consumo de água na E.E.M. Santa Tereza em 22 de junho de 2017. No primeiro momento, 

cada equipe recebeu uma tarefa de tabulação e análise dos dados do consumo de água na 

escola, distribuídas da seguinte forma: dados do consumo de água em metros cúbicos no 

período de 2015 a 2017 (equipe 1); gastos com água em dinheiro de 2015 a 2017 e o tempo 

do consumo de água com a torneira aberta na lavagem da louça na cantina (equipe 2); 

Consumo de água na limpeza da escola da zeladora 1 e 2 (equipe 3); dados coletados junto 

aos estudantes sobre desperdício de água (equipe 4). O pesquisador deixou os estudantes à 

vontade para analisarem os dados e pensarem como iriam fazer a organização dos dados. Na 

sequência, fez uma apresentação em slide (Apêndice M), destacando a definição de tabulação 

e análise de dados e exemplos desses dois processos. Dando continuidade, um representante 

de cada equipe foi chamado à frente para apresentar uma análise oral das informações 
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presentes em quadro, tabela ou gráfico produzido, evidenciando o título, as informações mais 

importantes e a fonte dos dados. Para a análise escrita dos dados organizados em quadro, 

tabela e gráfico, foi formada uma equipe 5 com quatro componentes que se dispuseram a ir à 

escola no turno noturno para realizarem essa tarefa com o auxílio do pesquisador, no mesmo 

dia, ou seja, 22 de junho do referido ano. Dois estudantes que compareceram, com a ajuda do 

pesquisador, descreveram os dados do consumo de água pelas zeladoras (Figura 14); consumo 

de água em metros cúbicos e em dinheiro de 2015 a 2017 (Figura 15 e 16); tempo com a 

torneira aberta nas atividades de lavagem da louça (Figura 17); desperdício de água segundo 

os alunos do turno tarde e noite (Figura 18); e a percepção dos estudantes sobre o desperdício 

de água por seus colegas (Figura 19). Já a descrição dos dados da pesquisa na internet foi 

descrita pelo pesquisador. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Tabulação e análise de dados; Local: Laboratório 

de Informática; Carga horária: 4 h/a Data: 22 jun. 2017. 

2.3.2 Atividade 2 – Identificação do Problema 

A atividade intitulada Identificação do Problema objetivou analisar os dados do 

consumo de água na E.E.M. Santa Tereza e identificar um problema. Para tal, na data de 23 

de junho de 2017, o pesquisador realizou uma roda de conversar com os Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados para analisar os dados das figuras 14, 18 e 19, que retratam o consumo 

de água pelas zeladoras 1 e 2, o desperdício de água realizado pelos estudantes do turno tarde 

e noite e a percepção dos estudantes sobre o desperdício realizado por seus colegas, 

respectivamente. O pesquisador fez a leitura desses dados com a participação dos estudantes e 

fez questionamentos para o destaque de dados de desperdícios para que houvesse a tomada de 

decisão acerca da existência de desperdício ou não. Dessa forma, foi possível chegar à 

conclusão acerca de três problemas: o desperdício na limpeza da escola, o desperdício em 

torneiras de banheiros e bebedouro e o pesquisador acrescentou o problema da falta de uma 

ação que utilize a Matemática como ferramenta no combate ao desperdício de água na escola. 

Com isso, o pesquisador evidenciou a necessidade de elaboração de um plano de ação de 

combate ao desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Consumo de água na escola e identificação de 

problemas; Local: Laboratório de Informática; Carga horária: 1 h/a Data: 23 jun. 2017. 
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2.3.3 Atividade 3 – Elaboração de um Plano de Ação de Combate ao Desperdício de Água  

A elaboração do plano de ação (Atividade 1), foi desenvolvida em 26 de junho de 

2017 com o intuito de construir um planejamento em prol do combate ao desperdício de água 

na escola. Para atingir esse objetivo, os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados foram 

divididos em quatro equipes e cada uma recebeu uma ficha (Apêndice N), contendo os 

seguintes campos: problema(s) identificado(s); descrição da ação; produto; resultado; tarefas e 

seu início e término. Cada campo foi explicado para os estudantes, mas o pesquisador 

entendeu que iria necessitar de muito tempo para eles elaborarem um texto adequado ao 

formato esperado. Assim, colheu-se deles apenas o preenchimento do campo com tarefas que 

mobilizassem a comunidade no combate aos problemas: desperdício de água na limpeza da 

escola e desperdício em torneiras dos banheiros e bebedouros. Já o problema da falta de ações 

que utilizassem a Matemática como ferramenta no combate ao desperdício de água, o 

pesquisador ficou responsável pelas tarefas. Além disso, o pesquisador organizou as 

contribuições dos estudantes e as suas em um quadro que chamamos de plano de ação. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Planejamento; Local: Laboratório de Informática; 

Carga horária: 1 h/a   Data: 26 jun 2017. 

2.4 Módulo 4 – Desenvolvendo o Plano de Ação na E.E.M Santa Tereza   

Neste módulo, apresentaremos o desenvolvimento do plano de ação combate ao 

desperdício de água na EEM Santa Tereza. As atividades desenvolvidas foram: Formulação 

de problemas (Atividade 1); Resolução de problemas (Atividade 2); Elaboração de panfletos e 

cartazes (Atividade 3); e Palestra sobre Consumo Consciente de água na escola (Atividade 4). 

2.4.1 Atividade 1 – Formulação de Problemas  

A formulação e resolução de problemas (Atividade 1, do módulo 4), desenvolvida em 

4 de agosto de 2017 em 1 h/a e 30 minutos, teve como intuito dar uma oportunidade aos 

Agentes Jovens para desenvolverem a criatividade, a autonomia, reflexão sobre o consumo de 

água, contribuindo assim para o processo de mobilização da comunidade no combate ao 

desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza, uma vez que a formulação gera a possibilidade 

de reflexão e  de produção de informações relevantes nesse processo. Dando início ao 

processo de formulação de problemas, o pesquisador formou dois grupos com os 15 alunos 

presentes. Um Aluno Mobilizado faltou por motivo maior e um grupo foi constituído por 8 
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alunos (grupo 1) e o outro com 7 (grupo 2). Essa divisão em grupos foi realizada para 

acontecer a troca dos problemas do grupo 1 com o grupo 2 no momento de resolução das 

situações-problema formuladas pelos alunos na atividade 2. Vale ressaltar que o grupo 1 foi 

subdividido em 4 duplas e cada uma delas recebeu um conjunto de dados, conforme a 

configuração a seguir: Desperdício de água em chuveiros e torneiras (Agente 2 e Aluno 1);  

Tempo gasto com a torneira aberta no consumo de água na cantina da escola (Agente 8 e 

aluno 7); Consumo de água na EEM Santa Tereza em m³ em 2016 e 2017 (Agentes 3 e 4 ); 

Consumo de água pela zeladora 1 e consumo de água pela zeladora 2 em um dia de limpeza 

na escola em 2017 (Agente 1 e Aluno 2). Em seguida, foram elaboradas 4 situações-problema 

utilizando a estratégia “Aceitando os dados”, de Boa Vida et al. (2008), levando em conta o 

problema do desperdício de água, um conteúdo da Matemática-Básica (Média Aritmética, 

Operações Básicas, porcentagem, proporcionalidade, juros simples, função e sequência), com 

um enunciado, o uso de dados e um ou mais questionamentos. Por outro lado, o grupo 2 

subdividido em 3 duplas e um aluno recebeu duas situações-problema distribuídas assim: 

Alerta para o não desperdício de água (Aluno 3 e 4 e Agente 7 e Aluno 8); e Consumo de 

água e dinheiro (Agentes 5 e 6 e Aluno 6). Na sequência, foram formuladas 4 situações-

problema a partir da estratégia “E se em vez de” de Boa Vida et al. (2008), fazendo referência 

ao desperdício de água na escola, um conteúdo, um enunciado e um ou mais questionamentos. 

Em todo o processo, o pesquisador auxiliou os dois grupos tirando dúvidas e dando sugestões 

para que eles concluíssem a tarefa de formulação satisfatoriamente. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Formulação de situações-problema; Local: 

Laboratório de Informática; Carga horária: 1 h/a e 30 min. Data: 4 ago. 2017. 

2.4.2 Atividade 2 – Resolução de Problemas 

Em 9 de agosto de 2017, em 2 h/a e 40 minutos, o pesquisador desenvolveu a 

atividade de resolução de problemas no contexto do consumo consciente de água na escola. O 

objetivo foi aprofundar conhecimentos da Matemática Básica, mobilizados pelos estudantes 

na formulação de problemas (Operações Básicas, porcentagem, proporcionalidade e função 

do primeiro grau), além de produzir informações que auxiliaram no processo de mobilização 

da comunidade no combate ao desperdício de água. Dando início aos trabalhos, o pesquisador 

dividiu os estudantes novamente em dois grupos com uma configuração parecida com os da 

atividade de formulação, para permitir nessa atividade de resolução a troca de problemas 

elaborados pelo grupo 1 (Agentes 2, 3, 5 e 6 e os Alunos 3, 4, 5 e 6) com os do grupo 2 
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(Agentes 1,4, 7 e 8 e os Alunos 1, 2, 7 e 8). Na sequência, iniciou o processo de resolução 

baseado na Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da 

Resolução de Problemas, conforme, Allevato e Onuchic (2014), a partir dos seguintes passos: 

Leitura individual e em grupo; caminhos da resolução; exposição das soluções para discussão 

e verificação de erros, acertos e valorização do esforço dos estudantes; e a formalização com a 

apresentação de uma ou mais soluções formais.  

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Resolução de situações-problema formulados pelos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados; Local: Laboratório de Informática; Carga horária: 2 

h/a e 40 min. Data: 9 ago. 2017. 

2.4.3 Atividade 3 – Mobilização da Escola 

A atividade de mobilização da comunidade foi iniciada em 24 de agosto de 2017 com 

o intuito de mobilizar a comunidade escolar a partir de tarefas previstas no plano de ação para 

combater o desperdício de água na escola, ou seja, elaboração de panfletos, cartazes e palestra 

visando a incentivar o Consumo Consciente desse recurso natural para o combate do 

desperdício de água na limpeza da escola e nas torneiras dos banheiros e bebedouro. Quanto à 

elaboração de panfletos, o pesquisador reuniu-se com 8 estudantes, sendo 4 Agentes Jovens e 

4 Alunos Mobilizados. Formou duas equipes. Assim compostas: Equipe 1 (Agentes 1 e 2; e 

Alunos 1 e 2) e Equipe 2 (Agentes 7 e 8; e Alunos 7 e 8). Na sequência, o pesquisador 

entregou um texto sobre panfletos a cada componente das equipes e iniciou o estudo sobre o 

que é um panfleto, suas características e sua função social. Ao término do estudo, o 

pesquisador propôs às duas equipes a elaboração de um panfleto, cada. Para garantir a 

conclusão da tarefa, o pesquisador deu as seguintes orientações: pensem em uma frase de 

impacto cobre o consumo de água e o não desperdício, uma imagem e dados sobre o consumo 

de água na E.E.M. Santa Tereza. Além disso, passou, para os estudantes, dicas de como 

utilizar a água de forma racional e informações sobre desperdício produzidas nas atividades 

de formulação e Resolução de problemas. Na mesma data, o pesquisador reuniu-se com os 

outros 4 Agentes Jovens e 4 alunos Mobilizados, com o intuito de prepará-los para a 

elaboração de 10 cartazes para serem afixados na escola. Da mesma forma, o pesquisador 

formou duas equipes compostas por quatro componentes, da seguinte forma: equipe 3 

(Agentes 3 e 4; e alunos 3 e 4) e Equipe 4 (Agentes 5 e 6; e alunos 5 e 6). Na sequência 

trabalhou um texto com os estudantes sobre a mídia cartaz e destacou a sua definição, as 

características e sua função. Para facilitar o trabalho das equipes, deu as mesmas orientações 
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para as equipes que ficaram responsáveis pela elaboração dos panfletos. Já as palestras foram 

realizadas pela professora de Biologia na data de 12 de setembro de 2017, sendo uma para as 

primeiras séries A e B tendo participado 54 estudantes e outra para a segunda e terceiras 

séries A com a participação de 41 estudantes, com duração de 25 a 30 minutos cada uma. A 

Professora de Biologia iniciou a palestra afirmando que a sua palestra fazia parte do plano de 

ação da dissertação do pesquisador com o intuito de conscientizar os estudantes a consumirem 

água de forma consciente. Na sequência, utilizou um slide (Apêndice F), por meio do qual 

falou da importância da água, o problema do desperdício identificado pelos Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados, apresentou a necessidade de um consumo consciente de água e deu 

orientações sobre o consumo racional da água na escola e fez um chamado para o combate ao 

desperdício de água desse recurso. A palestra foi encerrada pelo pesquisador destacando a 

importância daquele momento, fez referência às atividades desenvolvidas pelos participantes 

diretos da pesquisa e a identificação do problema do desperdício de água e reforçou a fala da 

professora no que se refere à necessidade de diminuir o desperdício de água. Por fim, Agentes 

Jovens e Alunos Mobilizados presentes entregaram panfletos e depois afixaram cartazes na 

escola para que os demais membros da comunidade fossem chamados ao mesmo objetivo. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Panfleto, cartaz e Consumo Consciente; Local: 

Laboratório de Informática; Período: 24 ago. a 12 set. 2017. 

2.5 Módulo 5 – Avaliação do Nível de Consciência no Consumo de Água e de 

Aprendizagem de Matemática 

No módulo 5, realizamos a aplicação do teste de Consumo Consciente (Atividade 1) e 

o teste de Matemática (atividade 2). Ademais, em cada atividade (1 e 2), objetivamos 

comparar os resultados das duas aplicações dos referidos testes. 

2.5.1 Atividade 1 – Teste sobre Consumo Consciente de Água 

Em 15 de setembro de 2017, foi realizada a segunda aplicação do teste de Consumo 

Consciente com o intuito de se comparar os resultados obtidos nas duas aplicações. O teste foi 

realizado por grupos de quatro Agentes Jovens e Alunos Mobilizados pertencentes a uma 

mesma turma, numa sequência, conforme especificado a seguir: em primeiro lugar a 1ª série 

A realizou o teste, na sequência, a 1ª B, 2ª A e 3ª A do turno tarde. À medida que um grupo 

terminava, a outra série era chamada a realizar o referido teste. Nessa segunda aplicação do 

teste, de Consumo Consciente (Apêndice F), a composição do mesmo não apresentou o perfil 
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socioeconômico e sim as questões referentes aos indicadores de Consumo Consciente (Poder 

do Consumidor, Saúde, Uso racional e não desperdício, Dinheiro e Crédito, Informações e 

Interdependência) e as seguintes questões: seu comportamento em relação ao consumo de 

água mudou? Agora cite em que o seu comportamento mudou. Você percebeu a importância 

da utilização da Matemática no auxílio ao Consumo Consciente de água? Na sua visão hoje, 

como a Matemática pode auxiliar no Consumo Consciente de água? Por último os resultados 

das duas aplicações do teste de Consumo Consciente foram comparados e se apresentou as 

respostas aos novos questionamentos, bem como a análise das aplicações. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Consumo Consciente; Local: Laboratório de 

Informática; Carga horária: 1 h/a e 20 min.; Data: 12 set. 2017. 

2.5.2 Atividade 2 – Teste de Matemática Básica 

Também, na data de setembro de 2017, realizou-se a segunda aplicação do mesmo 

teste de Matemática. O procedimento não foi diferente na aplicação do teste de Consumo 

Consciente. Grupos de quatro estudantes realizaram o teste de Matemática, em sequência, 

sempre após o término do teste de Consumo Consciente. Em primeiro lugar, estudantes da 1ª 

A e, em seguida, estudantes da 1ª série B, 2ª e 3ª séries A, respectivamente, utilizando 

calculadora. O procedimento seguinte foi a comparação dos resultados da primeira e segunda 

aplicação. 

Responsável: O pesquisador; Conteúdo: Matemática básica; Local: Laboratório de 

Informática; Carga Horária: 2 h/a 40 min. Data: 12 set. 2017. 
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3 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

Este capítulo abordou a avaliação da proposta de ensino de Matemática baseada na 

Formulação e Resolução de Problemas, no contexto do projeto Agente Jovem e do Consumo 

Consciente de água na escola.  

Para tanto, realizamos uma análise das 16 atividades organizadas nos cinco Módulos 

da referida proposta que nos permite, em seguida, avaliar a proposta a partir das seguintes 

categorias de análise: formação do estudante, contextualização do ensino de Matemática, 

metodologia da Formulação e a Resolução de problemas, aprendizagem matemática, trabalho 

coletivo e a sensibilização para o Consumo Consciente de água na escola. 

3.1 Formação do Estudante 

Para os PCN (BRASIL, 2000), a formação do estudante do Ensino Médio deve 

contemplar, não só a aquisição de conhecimentos, a preparação científica e o domínio das 

tecnologias, mas também “o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar 

informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do 

simples exercício de memorização” (BRASIL, 2000, p. 5). 

Sendo assim, a nossa proposta de intervenção procurou dar ênfase ao aprofundamento 

dos conhecimentos de Matemática Básica e levar Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a 

desenvolverem habilidades, tais como: pesquisar, buscar por informações, analisar 

informações, formular e resolver problemas no contexto do projeto Agente Jovem e do 

Consumo Consciente de água. 

A LDB, no seu Art. 35 (BRASIL, 1996), aponta também que o Ensino Médio deve 

formar os estudantes para o mercado de trabalho e o exercício da cidadania. Nesse sentido, 

procuramos desenvolver nos participantes da pesquisa a habilidade de trabalhar em equipe; a 

argumentação e a comunicação nas atividades de mobilização dos estudantes e na análise de 

dados; a reflexão sobre o consumo de água no processo de tabulação e análise de dados; a 

identificação de problemas e a sensibilização dos estudantes para a resolução de problemas 

reais em seus contextos. 

O documento da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular do Ensino 

Médio (BRASIL, 2016) defende que essa etapa da Educação Básica deve contribuir para 

aprofundar a compreensão do mundo e dar condições aos estudantes de ampliar, consolidar e 

complementar a sua formação, contribuindo para o desenvolvimento das capacidades de 
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abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, o que é importante para a capacidade de 

autonomia pessoal, profissional, intelectual e política. 

Essas habilidades foram contempladas na proposta, uma vez que os estudantes 

identificaram um problema, sendo elaborado um plano com a participação dos mesmos com o 

intuito de combater o desperdício de água na escola. Ou seja, a proposta contribuiu também 

para que os estudantes compreendessem o mundo e agisse sobre ele, o que é importante para o 

enfrentamento do mundo do trabalho e a vida como cidadão ao término do Ensino Médio. 

Por fim, essa proposta foi importante para a formação dos estudantes, os quais 

puderam perceberam a importância da Matemática para a solução de problemas do cotidiano 

como o desperdício de água. Pois, “ao final do Ensino Médio, espera-se que os alunos saibam 

usar a Matemática para resolver problemas práticos do quotidiano” (BRASIL, 2006).  

3.2 Contextualização 

Para os documentos oficiais nacionais PCN (BRASIL, 2000). PCN + (BRASIL, 

2012), OCEM (BRASIL, 2006), DCNEM (BRASIL, 2013) e a segunda versão da BNCC 

(BRASIL, 2016), a contextualização é um dos pilares do ensino. 

A contextualização é importante para tornar a formação dos estudantes mais 

significativa, permitindo que eles conheçam o mundo e tenham a possibilidade de melhorar a 

realidade utilizando os conhecimentos das várias disciplinas, inclusive da Matemática. 

Para a BNCC (BRASIL, 2016), contextualizar na Matemática é desenvolver o ensino 

em infinitos contextos, sejam oriundos de práticas sociais, de outras áreas do conhecimento ou 

de contextos da própria Matemática. Essa contextualização pode ocorrer no âmbito de 

projetos ou a partir de temas especiais integradores do ensino, que permitam as várias áreas 

do ensino trabalharem juntas em prol da formação integral dos estudantes. 

Dessa forma, podemos considerar que a nossa proposta de ensino é contextualizada, 

pois foi desenvolvida no contexto do projeto Agente Jovem e a temática do Consumo 

Consciente de água foi importante para o desenvolvimento da Matemática Básica através da 

Formulação e Resolução de Problemas. 

Para os PCN (BRASIL, 2000), a contextualização do conhecimento é um recurso que 

as instituições de ensino têm para tirar o estudante da condição de espectador passivo na 

aprendizagem. Além disso, se bem trabalhada, a relação entre o estudante e o objeto do 

conhecimento pode gerar aprendizagens significativas. 
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A partir desse entendimento, planejamos atividades de pesquisa, análise de dados, 

identificação e elaboração de problemas levando em consideração a participação ativa e da 

contextualização com o intuito de que o estudante construísse o seu próprio conhecimento e 

não apenas fossem espectadores passivos na aprendizagem. 

Conforme as OCEM (BRASIL, 2006), acreditamos que, no ensino contextualizado, os 

estudantes podem perceber a importância da Matemática na sua vida e ser capazes de analisar 

a realidade sendo ela uma fonte inesgotável de aprendizagem. Além disso, o estudante passa a 

valorizar mais a realidade à sua volta ou distante e a desenvolver uma nova perspectiva sobre 

a realidade, observando-a e enxergando possibilidades de mudança. 

Ou seja, o ensino contextualizado, quando posto em prática, é uma estratégia que 

permite relacionar a teoria com a prática e, além disso, a construção de significados e a 

apreensão e intervenção na realidade (BRASIL, 2013). Vale ressaltar que a constatação de um 

problema gerou a possibilidade de trabalhar o conhecimento matemático como instrumento de 

intervenção no combate ao desperdício de água na escola. 

3.3 Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação Através da Resolução de 

Problemas, Aliada à Formulação de Problemas 

Pudemos perceber a importância da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação 

através da Resolução de Problemas, aliada à Formulação de Problemas, a qual foi 

desenvolvida com o interesse de contribuir, de forma significativa, com a formação dos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados. 

As atividades de Formulação e Resolução de problemas ocorreram no contexto do 

Consumo Consciente de água seguindo orientações da BNCC (BRASIL, 2016), pois, a partir 

de um contexto da realidade social ou ambiental do aluno, este poderá formular um problema, 

respondê-lo, e nesse processo, ele mobiliza conhecimentos. Na sequência, usa seus 

conhecimentos para encontrar uma solução para a questão formulada. Além disso, tem a 

oportunidade de confrontar o resultado com o contexto problematizado, produzindo 

significados novos que podem ser importantes para o desenvolvimento de outras capacidades 

e significados em outras situações de aprendizagem.  

Compreendemos, em um primeiro momento, que a atividade de formulação de 

situações-problema necessita ser bem planejada, a partir de estratégias já conhecidas, para que 

aconteça efetivamente. Além disso, é fundamental que se ofereça um contexto aos alunos que 
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irão exercitar essa habilidade, e se estabeleça alguns critérios que possam norteá-los ao longo 

desse procedimento. 

Percebemos também a dificuldade dos estudantes, os quais necessitaram do auxílio do 

pesquisador, o qual precisou dar exemplos de enunciados e estimular os estudantes por meio 

de questionamentos para que eles pudessem concluir a atividade. Ou seja, para que os alunos 

possam melhorar a habilidade de formular essa tarefa, ela precisa estar constantemente 

fazendo parte do ensino de Matemática.   

Acreditamos que o hábito de elaborar problemas contribuiu para os Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados melhorarem a capacidade de leitura, análise de dados e situações-

problema no ambiente escolar e no dia a dia. Além disso, pode aumentar a autonomia dos 

estudantes, isto é, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão em 

vários âmbitos do seu cotidiano. 

Quanto à Resolução de Problemas, colocamos em prática um processo baseado na 

Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de 

Problemas, utilizando como princípios a ideia de que o estudante é construtor do seu próprio 

conhecimento matemático, a partir de situações-problema, com a mediação do pesquisador.  

Assim, os alunos envolvidos tiveram a oportunidade de revisar conceitos matemáticos, 

desenvolver habilidades como a autonomia e a criatividade, melhorar a capacidade de resolver 

problema no contexto ambiental. Foi também um momento relevante para dar suporte aos 

estudantes no processo de elaboração de panfletos e cartazes relevantes para o momento de 

mobilização da comunidade escolar. 

Acreditamos que a referida Metodologia ajudou a desenvolver e a mobilizar 

habilidades já existentes, como o poder de análise, criatividade e reflexão, de acordo com o 

que defende o documento da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016). Além disso, 

mobilizou conhecimentos matemáticos e a construção de significados para os conhecimentos 

no contexto do Consumo Consciente.  

3.4 Aprendizagem Matemática 

Para analisarmos o conhecimento matemático dos Agentes Jovens e Alunos 

Mobilizados, comparamos os resultados de um teste de Matemática Básica aplicado na 

primeira atividade do Módulo 2 e na primeira atividade do Módulo 5. 

O teste continha sete questões, sendo a de número 6 com 3 itens, o que gerou a 

possibilidade de 9 acertos ou 9 erros.  
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As questões desse teste envolveram os seguintes conteúdos distribuídos nas seguintes 

unidades de conhecimento: Números e Operações (as quatro operações e sequência 

numérica), Estatística (média aritmética), Álgebra e Funções (expressões algébricas, 

proporcionalidade e função do primeiro grau). 

Essa divisão seguiu a forma de organização do conhecimento matemático conforme o 

documento da segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016) que elenca 5 unidades de 

conhecimento, a saber: Geometria, Grandezas e Medidas, Estatística e Probabilidade, 

Números e Operações, Álgebra e Funções. 

Assim, comparando os resultados da primeira e segunda aplicação do teste de 

Matemática, observamos que houve melhora nos resultados obtidos pelos Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados. Essa constatação pode ser explicada pela contribuição da proposta de 

ensino a partir da reflexão proporcionada aos estudantes na elaboração do questionário de 

pesquisa, na tabulação e análise dos dados coletados e por meio da oportunidade de elaborar e 

resolver problemas envolvendo as operações básicas, proporcionalidade, porcentagem e 

função. A elaboração e resolução de problemas pode ter contribuído para melhorar a leitura, 

análise de dados e a habilidade de os estudantes resolverem problemas, impactando assim no 

resultado da segunda aplicação do teste de Matemática. 

3.5 Trabalho Coletivo 

O trabalhar coletivo é um dos fundamentos do projeto Agente Jovem como se percebe 

no seu manual de implementação (UNIBANCO, 2012). Essa estratégia pressupõe a divisão de 

tarefas e sua realização pelas partes visando a atingir um objetivo comum, a melhoria da 

qualidade do Ensino Médio. Além disso, pode desenvolver o poder de reflexão, análise e 

planejamento de ações de forma coletiva para que os estudantes se sintam corresponsáveis e 

comprometidos para a realização das ações em torno de um objetivo comum.  

Para deixar clara a importância do trabalho coletivo, o pesquisador desenvolveu uma 

dinâmica intitulada Escravos de Jó com os Agentes Jovens. Assim, os participantes também 

perceberam que, no trabalho coletivo, cada estudante precisa fazer a sua parte na busca de um 

objetivo. Na sequência, revelou a necessidade dessa estratégia durante o desenvolvimento das 

atividades da proposta de ensino.  

 Para tanto se justificou que o trabalho em equipe seria uma das condições para a 

realização das atividades com uma maior qualidade e uma oportunidade para aprender a 

trabalhar em prol da resolução de um problema comum. Acrescentou ainda a possibilidade de 
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que eles desenvolvessem habilidades pessoais e profissionais, tais como: a reflexão, 

comunicação, análise, interpretação, planejamento e a tomada de decisão coletiva. 

O trabalho coletivo foi colocado em prática na atividade 1 do módulo 2, quando os 8 

Agentes Jovens mobilizaram mais 8 estudantes para participarem do desenvolvimento da 

proposta de ensino. Com a mediação do pesquisador, houve o planejamento e a execução 

dessa atividade, respeitando as ideias dos Agentes Jovens.  

A elaboração do questionário da pesquisa interna também envolveu o trabalho 

coletivo. Os estudantes foram divididos em quatro equipes, cada uma delas elaborou questões 

envolvendo o consumo de água na escola e, ao final, decidiu-se quais delas iriam fazer parte 

do questionário. Nesse momento, os estudantes utilizaram as habilidades de reflexão, 

criatividade e a tomada de decisão. 

A prática do trabalho em grupo foi desenvolvida na organização de dados (tabulação) 

e a escrita dos dados (análise) na produção de informações importantes para que os Agentes 

Jovens e Alunos Mobilizados identificassem o problema do desperdício de água na escola. 

Foi relevante a interação entre estudantes e o pesquisador e contribuiu para a melhoria da 

habilidade de comunicação, organização e análise de dados.  

Essa estratégia também foi utilizada nas atividades de formulação e resolução de 

problemas. Dessa forma, em equipes, os estudantes também analisaram conjuntos de dados, 

situações-problema; além disso, exercitaram a criatividade ao formular problema e tiveram a 

oportunidade de melhorar a capacidade de resolvê-los o raciocínio lógico, entre outas. 

Além disso, o pesquisador trabalhou em equipe com a diretora da escola em estudo, 

tendo sido muito importante para que este trabalho desse certo. A diretora deu autorização 

para a pesquisa ser realizada e deu todo o apoio que o pesquisador precisou para realizar as 

atividades da proposta de ensino. 

Podemos acrescentar a parceria com os três professores Diretores de Turma no 

planejamento da seleção dos Agentes Jovens. Os professores Diretores de Turma são 

responsáveis por uma turma da escola para que possam acompanhar o desempenho dos 

estudantes e ajudarem a gestão a resolver problemas que possam vir a surgir.  

Não poderíamos deixar de citar o trabalho com a professora de Biologia, no 

planejamento da participação na sensibilização dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados e 

na realização de palestras para os demais estudantes da E.E.M. Santa Tereza. 

Por fim, é relevante citar o trabalho em equipe com a merendeira, as zeladoras e a 

assessora financeira que ajudaram como puderam para que os estudantes pudessem coletar os 
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dados. Além disso, podemos destacar a importância da parceria com todos os professores da 

escola na liberação dos estudantes no turno regular (tarde), para que eles pudessem participar 

das atividades da proposta de ensino. Vale ressaltar que o pesquisador combinou com os 

referidos docentes para que, quando os alunos fossem liberados, eles passassem uma atividade 

do conteúdo trabalhado na aula em que ele fosse se ausentar. 

Assim, podemos dizer que o trabalho em equipe tornou esta atividade mais 

interessante e foi de fundamental importância para que a proposta de ensino fosse 

desenvolvida ao longo do ano de 2017. 

3.6 Sensibilização para Consumo Consciente 

Em um primeiro momento, na atividade 2 do módulo 2, foi realizado um diagnóstico 

por meio da aplicação de um teste sobre o Consumo Consciente, elaborado a partir de 6 

indicadores (AKATU, 2005): Poder do Consumidor, Saúde, Uso Racional e não desperdício, 

Dinheiro e Crédito, informação e interdependência. 

O Instituto Akatu (2005), elaborou 4 (quatro) classes que apresentaram o nível de 

consciência dos consumidores, ou seja, Indiferentes, Iniciantes, Intermediários e Conscientes. 

Assim, neste trabalho, consideramos apenas três níveis de consciência para classificarmos os 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a partir dos resultados do teste aplicado na atividade 2 

do módulo 2 e na atividade 1 do módulo 5, ou seja, Iniciantes, Intermediários e Conscientes. 

Os resultados das duas aplicações do teste de Consumo Consciente revelaram que 

melhorou o nível de consciência dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados. Isso pode ser 

atribuído às reflexões propostas acerca do consumo de água na escola. Para tanto, foram 

relevantes as seguintes atividades: estudo se há o Consumo Consciente de água, pesquisa, 

análise de dados, Formulação e Resolução de Problemas e na elaboração de panfletos e 

cartazes para o processo de mobilização da comunidade escolar para a redução do consumo 

de água. 

Vale ressaltar que todos os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados revelaram ter 

mudado o comportamento em relação ao consumo de água e reconheceram a importância da 

Matemática para auxiliá-los no Consumo Consciente de água. 

Além dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, houve a tentativa de sensibilização 

dos demais estudantes do turno tarde, funcionários, professores e a diretora da EEM Santa 

Tereza a partir do desenvolvimento de um plano de ação após a identificação do problema do 

desperdício de água na referida escola. 
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Acreditamos que as atividades do plano de ação contribuíram para o processo de 

conscientização dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados e demais membros da escola EEM 

Santa Tereza com vistas ao combate do desperdício de água no referido local, mas há a 

necessidade de continuar esse trabalho de conscientização, tendo em vista que a prática do 

Consumo Consciente não é um ato pontual e sim uma constante pelos membros da 

comunidade escolar e pela sociedade em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 Elaboramos uma proposta de ensino de Matemática no contexto Geral do Programa 

Ensino Médio Inovador e mais especificamente do projeto Agente Jovem e do Consumo 

Consciente de água organizada em 5 módulos e utilizamos a metodologia de Ensino 

Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas conforme Allevato e Onuchic 

(2014), aliada à formulação de problemas a partir de estratégias de Boa Vida et al. (2008). 

O objetivo dessa proposta foi conscientizar os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados a 

consumirem água de forma consciente e oportunizar a revisão de conteúdos da Matemática 

Básica, a partir da Formulação e Resolução de Problemas, e utilizá-la como ferramenta no 

combate ao desperdício de água na E.E.M. Santa Tereza. 

No primeiro Módulo, foram realizadas 3 atividades que contemplaram a inscrição das 

chapas de representantes/Agentes Jovens no turno tarde da referida escola e a escolha dos 8 

representantes por meio do voto secreto; uma reunião para o entendimento acerca do ProEMI, 

projeto Agente Jovem e a proposta de ensino de Matemática; e uma dinâmica para incentivar 

a prática do espírito de equipe. 

Essa etapa inicial foi relevante para que o pesquisador pudesse conhecer os Agentes 

Jovens, mas também levá-los ao entendimento do contexto geral da pesquisa, o ProEMI e os 

contextos mais específicos, isto é, projeto Agente Jovem e o consumo consciente de água na 

escola. Evidenciou-se também as etapas e atividades da proposta de ensino. Todo esse 

entendimento contribuiu para garantir a ótima frequência e a participação efetiva dos Agentes 

Jovens em todas as atividades desenvolvidas. 

No segundo módulo, foram desenvolvidas 4 atividades: a temática da mobilização 

social; Consumo Consciente de água; planejamento da pesquisa interna; e execução da 

pesquisa. 

Vale ressaltar que a mobilização social foi trabalhada com os Agentes Jovens visando 

a prepará-los para o processo de mobilização de mais 8 estudantes para participarem das 

atividades da proposta de ensino. Eles compreenderam a temática trabalhada e conseguiram 

mobilizar os 8 estudantes. Assim, a partir desse momento, o pesquisador começou a trabalhar 

com um total de 16 estudantes, ou seja, 8 Agentes Jovens e 8 Alunos Mobilizados. 

Antes de apresentar o tema Consumo Consciente, foram aplicados dois testes. No teste 

sobre Consumo Consciente visando a aferir o nível de consciência dos Agentes Jovens e 

Alunos Mobilizados no consumo de água, verificamos que nenhum estudante foi considerado 
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Consumidor Consciente, já que não dominavam todos os indicadores, quais sejam: Poder do 

Consumidor, Dinheiro e Água, Saúde, Uso Racional e não desperdício, Dinheiro e Crédito, 

Informação e Independência. Já no teste de Matemática, no contexto do Consumo Consciente, 

constatamos que o nível de conhecimento na Matemática Básica da maioria dos estudantes, 

ou seja, 62%, é muito crítico.  

Na sequência, o pesquisador apresentou o tema Consumo Consciente, deixando claro 

para os estudantes o conceito de Consumo Consciente de água, ou seja, um ato reflexivo de 

tomada de decisões consciente, a partir dos seguintes questionamentos: Tem necessidade o 

consumo? O quanto devemos consumir? De que forma? Sem desperdício?  

Evidenciamos mais uma vez que o Consumo Consciente é o contexto das próximas 

atividades do segundo Módulo, isto é, elaboração do questionário e sua aplicação; e das 

atividades dos módulos 3 e 4, ou seja, tabulação e análise de dados, elaboração de um plano 

de ação, formulação e resolução de problemas.  

Com relação à elaboração do questionário e sua aplicação, acreditamos que atendeu às 

expectativas. Assim, os Agentes Jovens e Alunos Mobilizados conseguiram elaborar o 

questionário de forma colaborativa com o apoio do pesquisador, o qual apresentou 

metodologia para a realização de uma pesquisa no contexto escolar, e os elementos de um 

questionário. Além disso, receberam as orientações precisas para a elaboração das questões, 

os tipos de dados que iriam colher e como abordar as pessoas no ato de obtenção dos dados. 

Assim, para a coleta dos dados, os 16 participantes da pesquisa foram divididos em 

quatro equipes a partir dos seguintes temas que compuseram o questionário, quais sejam: 

Dinheiro e água; Consumo de água na escola nos anos de 2015, 2016 e 2017; Limpeza da 

escola; Desperdício de água na escola. Ademais, o pesquisador formou a equipe 5 com quatro 

estudantes que se dispuseram a pesquisar dados relacionados ao tema Dados de desperdício 

em tecnologias utilizadas no consumo de água (chuveiro e torneira, por exemplo). 

Vale evidenciar que a aplicação do questionário foi concluída, mas é importante frisar 

que ela aconteceu no período de provas, o que acabou tirando o foco dos estudantes. Essa 

questão, aliada ao cansaço e à preocupação em realizar as provas do final de semestre, levou 

as equipes a colherem os dados após o período fixado de 12 a 16 de junho. Para tanto, o 

pesquisador percebeu a necessidade de motivar as equipes a concluir a pesquisa e alertar que 

isso era fundamental para que as próximas atividades pudessem ser desenvolvidas. 

Com relação ao terceiro módulo, os estudantes fizeram a tabulação, análise de dados, 

identificaram um problema e elaboraram um plano de ação. Essa etapa deu oportunidade aos 
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discentes de utilizarem a Estatística como ferramenta e apresentar os dados em tabelas, 

quadros e gráfico. Além disso, levou-os a expressarem, de forma oral, as informações 

produzidas; além disso, dois alunos puderam exercitar a análise de dados de forma escrita.  

Proporcionou-se também aos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados o exercício da 

reflexão sobre as informações produzidas para chegarem, com a ajuda do pesquisador, a 

identificar um problema do desperdício de água na escola em estudo e a necessidade de 

elaboração de um plano de ação de combate ao desperdício. 

No terceiro módulo, o pesquisador desenvolveu, com os participantes da pesquisa, o 

plano de ação, com a aplicação das atividades de Formulação e Resolução de Problemas para 

preparar os alunos para a mobilização da comunidade escolar, em prol do combate ao 

desperdício, a partir da elaboração de cartazes, panfletos e palestras realizada pela professora 

de Biologia da E.E.M. Santa Tereza. 

A atividade de Formulação e Resolução de Problemas deu oportunidade aos 

estudantes de refletir, desenvolver a criatividade, mobilizar conhecimentos e aprofundá-los na 

busca de respostas para os problemas elaborados, com base em dados e problemas no 

contexto do Consumo Consciente. Acreditamos que, nessa atividade, os estudantes 

perceberam a relevância da formulação e resolução de problemas como instrumento de 

reflexão e de construção de consciência e de tomada de decisão no combate ao desperdício de 

água. 

Além disso, a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação, através da Resolução 

de Problemas, aliada à Formulação e Resolução de Problemas potencializou e facilitou a 

tarefa de elaboração de panfletos e cartazes, os quais foram entregues na palestra sobre 

Consumo Consciente, realizada pela professora de Biologia para os estudantes em geral da 

E.E.M. Santa Tereza, visando a combater o desperdício de água na referida escola. 

Ao final da proposta, foram aplicados os mesmos testes com o acréscimo de perguntas 

no teste de Consumo Consciente, para verificar se o comportamento dos alunos mudou ao 

longo da participação no desenvolvimento da proposta.  

Quando comparados os resultados da avaliação da proposta referente ao nível de 

consciência dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, no consumo de água na escola, 

verificamos que o percentual de consumidores iniciantes diminuiu, aumentou o percentual de 

consumidores no nível intermediário e dois alunos foram considerados Consumidores 

Conscientes. 
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Todos os alunos revelaram que mudaram o comportamento em relação ao consumo de 

água. Isso pode ser atribuído ao fato de que adquiriram maior consciência no consumo de 

água, pois passaram a valorizar mais a água enquanto recurso fundamental à vida no planeta. 

Quanto ao nível de conhecimento em Matemática Básica, houve uma melhora nos 

resultados. Assim, diminuiu o percentual de estudantes no estado Muito Crítico, manteve-se o 

percentual de estudantes no nível Crítico e aumentou o percentual de estudantes no nível 

Intermediário. No entanto, nenhum aluno apresentou conhecimento adequado na Matemática 

Básica cobrada no teste. Além disso, podemos evidenciar que os alunos perceberam a 

importância da Matemática como instrumento para a tomada de decisão e combate ao 

desperdício. 

Podemos concluir que a nossa proposta de ensino contribuiu para a formação dos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, a partir de um ensino contextualizado e da pesquisa de 

dados na escola, tirando-os de uma posição passiva para uma posição ativa na aprendizagem 

de forma significativa.  

Além disso, a partir da metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da 

Resolução de Problemas, aliada à formulação de problemas, os estudantes puderam melhorar 

suas habilidades de resolver problemas, revisar a Matemática Básica e utilizá-la como 

Podemos acrescentar ainda que o trabalho em equipe foi uma estratégia relevante no processo 

de desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais, na conscientização e preparação 

para a mobilização no que se refere à necessidade de Consumo Consciente e combate ao 

desperdício de água na escola.  

Evidenciou-se ao final da pesquisa que suas atividades contribuíram para a mudança 

do comportamento dos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados. Esse fato foi atribuído à 

melhoria no nível de consciência dos estudantes em relação à importância da água, uso 

racional e a necessidade de não desperdiçar esse recurso natural. 

Quanto à aprendizagem da Matemática Básica, constatamos que a maioria dos 

Agentes Jovens e Alunos Mobilizados aumentou o nível de conhecimento em Matemática 

Básica. Assim, na segunda aplicação do teste de Matemática Básica, a maior parte dos 

estudantes revelou nível de conhecimento intermediário, mas nenhum deles apresentou nível 

adequado. 

Sendo assim, após a análise da proposta de ensino, pudemos concluir que uma maneira 

da Formulação e Resolução de Problemas favorecer a compreensão do ensino de Matemática 

é a partir de um ensino de Matemática que parta da identificação de problemas da realidade 
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social e ambiental, pelos próprios estudantes, e que a formulação e resolução de problemas 

seja utilizada como um dos meios para ajudar a resolver o problema identificado. Assim, o 

ensino da referida disciplina não é relevante somente para a compreensão de conceitos e 

procedimentos matemáticos, nem somente para desenvolver competências e habilidades 

matemáticas. Ou seja, o ensino de Matemática ajuda também no desenvolvimento de 

competências e habilidades importantes para a resolução dos problemas da realidade. 

Dessa forma, este trabalho apresentou um exemplo de aplicação da metodologia de 

Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas, aliada à Formulação de 

problemas, a partir da identificação de um problema no contexto do Consumo Consciente 

pelos alunos, podendo ser fonte de inspiração para o desenvolvimento de outros trabalhos no 

ambiente escolar e programas em outros contextos.  

Como sugestão, é possível apontar o desenvolvimento da proposta de ensino, 

desenvolvida no contexto do Consumo Consciente de água, a partir da Etnomatemática e da 

Modelagem Matemática, tendo em vista que ambas as tendências valorizam o ensino de 

Matemática a partir de uma realidade. Assim, poderá ser apresentada a Matemática específica 

relacionada ao Consumo Consciente de água e de modelos matemáticos no referido contexto. 

Ademais, tendo em vista que o Consumo Consciente de água deve ser uma prática 

constante para combater o desperdício de água na escola, e que a proposta de ensino 

desenvolvida foi avaliada positivamente, podemos afirmar que tal prática poderá continuar a 

ser desenvolvida nos próximos anos na E.E.M. Santa Tereza. Para tanto, faz-se necessário 

melhorar o planejamento das atividades e continuar o processo de mobilização e combate ao 

desperdício de água na escola, dando ênfase ao trabalho em equipe, à corresponsabilidade e à 

Matemática Básica, seja a partir da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação através 

da Resolução de Problemas, aliada à Formulação de Problemas, da Etnomatemática ou 

Modelagem Matemática no contexto do Consumo Consciente do referido recurso natural. 
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APÊNDICE A – CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
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APÊNDICE B FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

EEM SANTA TEREZA 

FICHA DE INSCRIÇÃO AGENTES JOVENS 

Chapa N° _________ 

Nome do Líder:_____________________________________________________ 

Nome do vice líder:__________________________________________________ 

Nome do suplente:__________________________________________________ 

Características dos Agentes jovens 

Responsabilidade: estudante capaz de honrar seus compromissos, inspirar confiança, levar a 

sérios as atividades que deverá fazer, ser pontual e organizado; 

Iniciativa: Ser capaz de tomar decisão, por realizador, e incentivar o dinamismo aos alunos 

de sua classe; 

Espírito democrático: Ser receptivo, respeitador das ideias dos outros, estimular as ideias do 

grupo, sentir-se igual em direitos e deveres; 

Espírito de Equipe; 

Participativo e envolvido com a escola; 

Disponibilidade: o representante precisa ter tempo e disposição para participar do 

desenvolvimento das atividades de cada módulo e ter o compromisso de um representante; 

Comunicativo e bom relacionamento 

 

Atividade para a próxima aula 

Elaborar um discurso que expresse o plano de sua chapa para a melhoria da sala ao longo do 

ano de 2017 e as suas expectativas em participar do desenvolvimento da proposta de ensino 

de Matemática no contexto do projeto Agente Jovem e do Consumo consciente de água, que 

tem os seguintes objetivos: 

Dar mais uma oportunidade aos Agentes Jovens e Alunos Mobilizados, de revisão e 

aprendizagem de conteúdos estudados no Ensino Fundamental e aprofundar outros do Ensino 

Médio; 

Desenvolver nos alunos da EEM Santa Tereza a capacidade de consumir de forma Consciente 

a água na referida escola, o que poder se estender para outros espaços de convívio no dia-a-

dia. 
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APÊNDICE C – TERMO DE POSSE 

 

EEM SANTA TEREZA 

TERMO DE POSSE DE REPRESENTANTE DE TURMA/AGENTE JOVEM 

 

 

 

Eu,_____________________________, sou aluno (a) da EEM Santa Tereza da ____ Série do 

Ensino Médio, fui eleito (a) pelos meus colegas e tomo posso, na presente data, do cargo da 

função de Agente Jovem, durante o aluno letivo de 2017. 

Declaro que cumprirei cm as minhas funções de Agente Jovem  na EEM Santa Tereza, 

zelando das mesmas, por meio do compromisso, responsabilidade, assiduidade, colaboração, 

solidariedade, sendo um exemplo em sala de aula, e prometo participar ativamente do 

desenvolvimento da proposta de ensino de Matemática no contexto do projeto Agente Jovem 

e do Consumo Consciente de água. 

 

 

 

 

____________________________ 

Representante/Agente Jovem 

 

 

 

Altaneira – CE ____de março de 2017 
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APÊNDICE D – PROEMI/JF, PROJETO AGENTE JOVEM E A PROPOSTA DE 

ENSINO 
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APÊNDICE E – MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO CONSUMO CONSCIENTE 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB 

ESCOLA DE ENSINO MEDIO SANTA TEREZA 

QUESTIONÁRIO  

 CONSUMO CONSCIENTE DE ÁGUA NA EEM SANTA TEREZA 

1. Perfil socioeconômico dos Agentes Jovens e alunos mobilizados 

1.1 Série:_______________________ 

1.2 Idade:______________________ 

1.3 Escolaridade da mãe:_________________________________ 

1.4 Escolaridade dos pais:________________________________ 

1.5 Renda familiar______________________________________ 

2. Família, escola e Consumo Consciente 

2.1 Meus pais ensinam me incentivam a economizar água em casa? Sim (    )   Não (     ) 

2.1.1 Se sim, quais instruções eles 

passaram?_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.1.2 Se passam, porque você acha que eles passam essas 

instruções?_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.2 Você sabe quantos metros cúbicos de água sua família consome por mês?  

Sim (   ) Não (    ) 

2.3 Aprendi na escola alguma instrução sobre o consumo consciente de água? 

Se sim, cite algumas 

instruções:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

A Relação dos Agentes jovens e alunos mobilizados com a água no ambiente escolar 

 

3. Poder do consumidor 

3.1 Suponha que você foi ao banheiro da escola e observou que tem a caixa de descarga está vazando. Ao ver o 

vazamento, você faz algo para resolver o vazamento? 

Sim (    )  Não  (    ) 

3.1.1 Se você faz alguma coisa relate abaixo: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.1.2 Se você não faz alguma coisa, relate o porquê: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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3.2 Imagine que você saiu da escola após o tocar da sineta as 17 horas da tarde e a rua está alagada porque um 

cano estourou de uma forma que o volume de água é significativo. Ao ver o vazamento, você faz algo para 

resolver o vazamento? 

Sim (   )   Não  (    ) 

3.2.1 Se você faz alguma coisa relate abaixo: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.2.2 Se você não faz alguma coisa, relate o porquê: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. Saúde 

4. 1Cite as utilidades da água que você conhece, fazendo relação com você mesmo e o ambiente escolar: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.2 Me preocupo em beber água regularmente na escola: 

(   ) Sempre 

( ) As vezes 

(    ) Raramente 

(   ) Nunca 

4.2.1 Cite o porquê da sua preocupação, se existir                              

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. Uso Racional e não desperdício 

5.1 Costumo fechar a torneira bem fechada ao lavar as mãos no banheiro da escola. 

(     ) Sempre 

(     )As vezes 

(     ) Raramente 

(     ) Nunca 

5.2 Ao ir no banheiro dou descarga: 

(     ) Sempre 

(     ) As vezes 

(     ) Raramente 

(     ) Sempre 

5.3 A merendeira ao lavar a louça após a merenda deve: 

(    ) Ensaboar a louça com a torneira aberta para molhar bem os pratos, lavando cada componente da louça( 

prato, colher ou panela), para poder em seguida enxaguar bem continuando com a torneira aberta para que a 

louça  possa ficar bem limpa para usar a louça em outro dia. 

(    ) Ela deve abrir a torneira um pouco para  molhar a louça, deve fechar a torneira, ensaboar e depois só abrir a 

torneira para o enxague. 
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(    ) Ela deve abrir a torneira e ensaboar toda a louça. Quando terminar de ensaboar toda, deve começar a 

enxaguar para terminar logo a lavagem das peças da louça da merenda, fechando somente ao término a torneira.  

5.4 Imagine que você é zelador ou zeladora da EEM Santa Tereza e marque a alternativa que você acha 

adequado fazer ao lavar o pátio da escola. 

(     ) Ao lavar o pátio é muito bom utilizar a mangueira porque facilita distribuir a água ao longo do piso e a 

fazer a lavagem final até tirar todo o produto de limpeza colocado. Dessa forma o pátio vai ficar bastante limpo. 

(    ) Devo usar baldes e molhar o pátio, jogar algum produto de limpeza em pequena quantidade e derramar uns 

dez baldes para o enxague e puxar bem a água e passar o pano. 

(    ) Devo usar pouco produto de limpeza, só o suficiente, somente uns quatro a cinco baldes, sendo dois para a 

limpeza e uns dois a três para  fazer o enxague final e passar o pano. 

6. Dinheiro e crédito 

6.1 Quando estou gastando água, eu penso no momento que dinheiro está sendo gasto também: Eu penso isso,  

(     ) Sempre 

(     ) As vezes 

(     ) Raramente 

(     ) Nunca 

7. Informação 

7.1 Eu procuro informaçõesconfiáveis, seja na Empresa que abastece de água da sua cidade, em sites como o dá 

Companhia de Abastecimento  de água do Estado do Ceará e outras companhias de abastecimentos, para poder 

usar  a água de forma racional: 

(     ) Sempre 

(     ) As vezes 

(     ) Raramente 

(     ) Nunca 

8. Interdependência 

8.1. A água é um recurso: 

(     ) Limitado 

(     ) Inesgotável 

(     ) A humanidade sempre vai ter o suficiente 

8.2 Quando estou usando a água em alguma atividade na escola,me vem a preocupação em gastar pouca água, 

Faço isso porque sei que pode faltar não só para mim, mas para as outras pessoas também. Essa preocupação 

acontece: 

(     ) Sempre 

(     ) As vezes 

(     ) Raramente 

(     ) Nunca 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO MATEMÁTICA BÁSICA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB 

ESCOLA DE ENSINO MEDIO SANTA TEREZA 

 

Agente Jovem______________________________________________________  

Aluno mobilizado___________________________________________________ 

 

 

Estatística 

1) O consumo de água, em metro cúbico, na EEM Santa Tereza, no início de 2017, foi 

conforme a tabela a seguir: 

Janeiro Fevereiro Março Abril 

50 40 45 35 

 

Agora marque a alternativa que apresenta o consumo médio em metro cúbico de janeiro a 

abril do referido ano: 

a) 43              b) 39                c) 41                    d) 42.5                   e) 42.8 

Operações básicas 

2) O consumo de água e o valor do gasto em reais no mês de Janeiro (1) e Fevereiro (2) de 

2016 na EEM Santa Tereza foi como descreve a tabela a seguir: 

Meses m³ Valor 

1 36 188,88 

2 30 152,40 

3 22  

Considerando que o valor do intervalo de 0a15 m³ custava R$ 4,08 e de 0 a 50 m³ custava R$ 

6,08, assim, no mês de Março (3), o valor do consumo de água foi de: 
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a)R$ 103,76         b) R$ 134,76         c) R$ 129,87        d) R$ 112,98        e) R$ 178,50 

 

 Cuide dela!! 

Porcentagem/proporcionalidade 

3) O consumo de água no mês de janeiro de 2017 foi de 50 m³ e em fevereiro foi de 40 m³. 

Dessa forma, houve uma redução de quanto por cento no consumo no mês de fevereiro em 

relação a janeiro? 

a) 15%          b ) 25%            c) 20%            d) 10%                   e) 5% 

Juros    

4) Considere que em um determinado mês a conta da água da escola foi 150,00. Sabe-se que o 

valor da multa de atraso é de 0,8% ao dia. Qual éo valor da multa se o atrasar no pagamento 

for 18 dias? 

a) R$ 25,00          b) R$ 18,00          c) R$ 45,00           d) R$ 30,00           e) R$21,60 

Álgebra/Função 

5) Em 2016 a CAGECE cobrou para órgãos públicos uma taxa de R$ 4,08 para a faixa de 

consumo de água de 0 a  15 m³. Se o gasto for de 16 a 50 m³, cada m³ custará individualmente 

R$ 6,08. Sendo x a quantidade de metros cúbicos consumidos no intervalo de 0 a 50 m³, 

marque a alternativa que representa o valor do consumo de água em órgãos públicos: 

a) 4,08x                                                 b) 6,08x                             

c) 4,08x + 6,08x                                    d) 6,08 + 4,08x 

e) 4,08 + 11,6x 
 

  Lembre-se: Mais água consumida, mais dinheiro gasto!! 

 

6) O gráfico abaixo representa no eixo y o valor do consumo de água numa escola de Ensino 

Médio em função da quantidade de metros cúbicos de água consumidos, conforme descrito no 

eixo x.  
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Analise o gráfico e responda: 

a) Quantoescola irá pagar se o consumo de água em metros cúbicos  no mês de março foi 

de 12 

m³?__________________________________________________________________

__ 

b) O valor do consumo da água na escola é crescente quando é consumido de 16 a 20 m³.    

Sim (    )      Não  (    ). 

 

c) Quanto irá pagar (y) a escola, se o consumo (x) for de 20 m³? 

ca) R$ 76,00             cb) R$ 91,60         cc) R$ 122,00        cd)  R$ 67,00      ce)   R$ 98,00      

 

Progressão aritmética 

6) Flávio, aluno da EEM Santa Tereza, acionou em um determinado dia a caixa de descarga 

de um dos vasos do banheiro e esse acionamento ao longo dos dias causa um gasto acumulado 

de água em litros, o qual pode ser representado na sequência abaixo: 

6, 12, 18, 24, 30... 

Imagine que ele acionou a caixa de descarga ao longo de 15 dias. Sendo assim, no décimo 

quinto dia o gasto acumulado de água em litros foi de: 

a)80 L            b) 70 L           c)  90 L             d) 100 L             e) 120 L 
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APÊNDICE H – CONSUMO CONSCIENTE DE ÁGUA 
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APÊNDICE I – PESQUISA INTERNA 
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APÊNDICE J – FICHA TEMÁTICA PARA ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

EEM SANTA TEREZA 

ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO PELOS ALUNOS 

FICHA TEMÁTICA 

TEMAS 
DINHEIRO E ÁGUA 

 
 
 
 
 
 
 

CONSUMO DE ÁGUA NA ESCOLA NOS ANOS DE 2015, 2016 E 2017 

 
 
 
 
 
 
 

LIMPEZA DA ESCOLA 

 
 
 
 
 
 
 

DESPERDÍCIO DE ÁGUA NA ESCOLA 

 
 
 
 
 
 
 
DADOS DE DESPERDÍCIO EM TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO CONSUMO DE ÁGUA 
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APÊNDICE K – QUESTIONÁRIO ELABORADO PELOS AGENTES JOVENS E 

ALUNOS MOBILIZADOS 
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APÊNDICE L – TIPOS DE PESQUISA 

 

 

 



59 
 

APÊNDICE M – ANÁLISE DE DADOS 
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APÊNDICE N – FICHA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB 

EEM SANTA TEREZA 

FICHA DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO 

 
PROBLEMA 

IDENTIFICADO 

TAREFAS INÍCIO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

   

DESCRIÇÃO DA AÇÃO    

 

 

 

 

 

 

 

   

PRODUTO    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RESULTADO    

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Adaptado de ficha do Projeto Jovem de Futuro  
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APÊNDICE O – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS) 

 

Eu, (nome do participante), autorizo o (a) Prof (a) Wellton Cardoso Pereira, 

coordenador (a) da pesquisa intitulada A Matemática e o Consumo Consciente de água na 

Escola: Formulação e Resolução de Problemas no Contexto do Projeto Agente Jovem a fixar, 

armazenar e exibir a minha imagem por meio de foto com o fim específico de inserí-la nas 

informações que serão geradas na pesquisa, aqui citadas, e em outras publicações dela 

decorrentes, quais sejam: revistas científicas, jornais, congressos, entre outros eventos dessa 

natureza. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins 

aqui estabelecidos e deverá sermpre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de 

utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada, em obervância ao Art. 5°, X e 

XXVIII, alinea “a” da Constituição Federal de 1988. 

O pesquisador responsável Wellton Cardoso Pereira, assegurou-me que os dados serão 

armazenados em uma pasta, sob a responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão 

destruídos. 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na 

pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minha imagem. 

Ademais, tais compromissos serão em conformidade com as diretrizes previstas na Resolução 

Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde/Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa, que dispôe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humanos. 

 

Altaneira, CE (DATA) 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsa 
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APÊNDICE P – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

(OBS: menor de 18 ano ou mesmo outra categoria inclusa no grupo de vulneráveis) 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, ____________________________, em 

pleno exercício dos meus direitos autorizo a participação do aluno 

___________________________________ de ___ anos na pesquisa a Matemática e o Consumo 

Consciente de água na Escola: Formulação e Resolução de Problemas no Contexto do Projeto Agente 

Jovem. Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

O trabalho A Matemática e o Consumo Consciente de água na Escola: Formulação e Resolução de 

Problemas no Contexto do Projeto Agente Jovem terá como objetivo geral Desenvolver e avaliar uma 

proposta de ensino de Matemática Básica a partir da identificação, Formulação e Resolução de Problemas 

no contexto do Projeto Agente Jovem e do Consumo Consciente de água na Escola de Ensino Médio Santa 

Tereza em Altaneira, Ceará. 

Ao responsável legal pelo (a) menor de idade só caberá a autorização para que os dados sejam coletados 

através de testes e registros escritos e gravações de áudio sem apresentar risco considerável ou desconforto 

ao voluntário. 

Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; entretanto, quando 

necessário for, poderá revelar os resultados ao médico, indivíduo e/ou familiares, cumprindo as exigências 

da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Sáude. 

O responsável legal do menor participante da pesquisa poderá se recusar a participar, ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer 

penalização ou prejuízo para o mesmo. 

Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto científico e não 

haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, 

não haverá necessidade de indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável.  

Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimento, o participante dever contatar a equipe científica no 

número (083) 3315 8300.  

Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre aceso ao conteúdo da mesma, podendo discutir 

dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será  

Impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse. 

Desta forma, uma vez lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo com o teor do 

mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

Assinatura do Pesquisador Responsável ___________________________________________ 

Assinatura do responsável legal pelo aluno ________________________________ 

Assinatura do menor de idade ___________________________________________________ 
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APÊNDICE Q – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA-UEPB 

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO SANTA TEREZA 

CNPJ: 07.954514/0608-88 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

Estamos cientes da intenção da realização do projeto intitulado A Matemática e o Consumo 

Consciente de Água na Escola: Formulação e Resolução de Problemas no Contexto do 

Projeto Agente Jovem e desenvolvido pelo aluno Wellton Cardoso Pereira do curso de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade 

Estadual da Paraíba – UEPB orientado pela professora Dra. Cibelle de Fátima Castro de Assis 

e autorizamos a publicação do nome da Escola de Ensino Médio Santa Tereza na dissertação 

do referido Aluno. 

 

 

 

 

 Altaneira, CE, 16 fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 

 


