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RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Ciências Matemática e 

Física tem por objetivo geral Estimular nos alunos o desenvolvimento espontâneo e 

criativo de seus conhecimentos e permitir aos professores ampliar suas metodologias de 

ensino. Desta forma, elaborou-se uma sequência didática, utilizando uma metodologia 

diferenciada com a utilização de jogos lúdicos. A pesquisa, de caráter 

descritivo/qualitativo, teve seus dados coletados por meio de um questionário, 

observações informais através dos Estágios Supervisionados, respostas da avaliação 

inicial como diagnóstico, participação dos alunos nos jogos e resposta na avaliação final 

como resultado satisfatório da aplicação deste. O referencial teórico é a Aprendizagem 

Significativa, baseada na teoria dos conceitos de fração, juros e porcentagem, pois os 

mesmos estão completamente envolvidos dentro da porcentagem. A experimentação da 

sequência didática aconteceu em uma escola da rede municipal da Cidade de Coari – AM. 

Vale ressaltar que os jogos utilizados promoveram uma aprendizagem significativa para 

os acadêmicos. Os resultados comprovam a importância de se trabalhar com jogos lúdicos 

durante as aulas de Matemática.  

Palavras-chave: Porcentagem, Fração, Juros e Jogos Lúdicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work of completion of the degree course in Mathematics and Physics 

Sciences has as general objective to stimulate in students the spontaneous and creative 

development of their knowledge and to allow teachers to broaden their teaching 

methodologies. In this way, a didactic sequence was elaborated, using a differentiated 

methodology with the use of playful games. The descriptive / qualitative research had its 

data collected through a questionnaire, informal observations through Supervised Stages, 

initial evaluation responses as diagnosis, students' participation in the games and response 

in the final evaluation as a satisfactory result of the application of this one. The theoretical 

referential is Significant Learning, based on the theory of fractional, interest and 

percentage concepts, since they are completely involved within the percentage. The 

experimentation of the didactic sequence happened in a school of the municipal network 

of the City of Coari - AM. It is noteworthy that the games used promoted a significant 

learning for the academics. The results prove the importance of working with play games 

during Mathematics classes. 

Key words: Percentage, Fraction, Interest and Games. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante os Estágios Supervisionados I, II e III, através de algumas observações 

informais, foi possível verificar que existe um número bastante significativo de 

acadêmicos da rede Pública com interesse baixo em assuntos matemáticos, muitos deles 

criam opiniões contrárias sobre a disciplina em cima de opiniões de terceiros. Diante dos 

diversos problemas relacionados, observou-se constantemente o problema em aprender e 

entender assuntos relacionados à Matemática. 

O projeto Porcentagem: Utilizando a ludicidade como ferramenta de 

ensino/aprendizagem para alunos do 6° ano do Ensino Fundamental foi executado na 

Escola Municipal Rui Souto de Alencar na Cidade de Coari -  AM, pretende-se com este 

amenizar as dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos, diante as circunstâncias 

observadas, o intuito é que o mesmo irá proporcionar aos educandos uma reflexão e 

análise do seu próprio raciocínio lógico, nos níveis de seus próprios conhecimentos, pois 

devem ser valorizados no processo de ensino/aprendizagem da Matemática a ludicidade 

para assim aumentar o interesse dos mesmos na respectiva disciplina. 

Dentre as dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos um dos que é bastante visível 

é sobre o estudo de porcentagem. Através deste, os acadêmicos irão aprofundar-se melhor 

no assunto abordado, visto ser de suma importância o conhecimento sobre porcentagem, 

pois trabalhamos com a mesma diariamente. 

Neste sentido, de acordo com Past (2013, p. 04):  

 

O domínio do conhecimento sobre porcentagem é fundamental na 

atualidade, visto que proporciona a todos os cidadãos a capacidade de 

decidir seus caminhos financeiros, desde a simples aquisição de uma peça 

de roupa ou até mesmo a necessidade de adquirir um empréstimo, situações 

estas presentes no cotidiano de cada brasileiro. 

 

Desta forma, podemos observar que a utilização do assunto abordado está 

diretamente ligada no nosso cotidiano, seja em sala de aula ou até mesmo em nossas 

pequenas compras de supermercado. 

 Sendo assim, foi executada uma adaptação na metodologia do conteúdo para 

aumento de interesse dos discentes no mesmo. Foi elaborado jogos lúdicos envolvendo 

porcentagem, visto que os mesmos tiveram total interesse em aprender o assunto para se 

jogar os jogos expostos. 



11 
 
 

 
 

 A proposta de jogos lúdicos em sala de aula é muito importante para o 

desenvolvimento social dos educandos, apreciar o caráter do jogo intelectual da 

Matemática, reconhecendo-os como estímulo a resolução de problemas, pois sabemos 

que existem alunos que se “fecham”, tem vergonha de perguntar sobre determinados 

conteúdos, de expressar suas dúvidas e desta forma a Matemática se torna um problema 

para eles, e o que vem justamente para socializa-los e despertar suas curiosidades e 

interesses são os jogos lúdicos. 

Neste sentido, os jogos proporcionam aos discentes socializar-se com os demais e 

se expressar ainda mais fazendo com que os mesmos percam seus medos e sanem suas 

dúvidas. Portanto, precisa-se elaborar e realizar novas estratégias metodológicas 

contribuindo com o ensino/aprendizagem utilizando esta estratégia para construir um 

conhecimento mais amplo com mais diversidade. Além disso, atividades lúdicas podem 

ser facilitadoras de um conhecimento mais aprofundado. 

Dante disso, a utilização da prática do lúdico no ensino da Matemática é de suma 

importância no desenvolvimento educacional e social dos discentes, pois o mesmo 

proporciona desenvoltura e expressão tanto corporal quanto sentimental. Cabe ressaltar 

ainda que os benefícios são favoráveis tanto aos discentes quanto aos docentes. Embora 

os jogos sejam considerados uma fonte de aprendizagem aos discentes, é importante que 

o professor também participe com os mesmos na execução das atividades lúdicas e analise 

a melhor maneira de jogar, pois estarão as duas partes se desenvolvendo num só 

propósito, o de ampliação de conhecimentos. 

Vale lembrar ainda que a utilização de jogos lúdicos como alternativa e estratégia 

de ensino/aprendizagem em sala de aula é um recurso pedagógico que tem apresentado 

excelentes resultados. O propósito é adequar ainda mais situações que permitam ao aluno 

melhorar o seu desempenho, aumentando o grau de incentivo e interesse na disciplina de 

estudada e aprendizagem nos conteúdos expostos. 

O presente trabalho buscou proporcionar ao professor tanto de matemática como 

qualquer outra disciplina um recurso didático alternado e assim, contribuir para um ótimo 

desenvolvimento em suas atividades escolares. O mesmo favorece aos alunos uma boa 

compreensão nos conteúdos expostos neste, como na execução de porcentagem buscando 

a reconstrução e fixação do conhecimento, pois é uma metodologia de trabalho alternativo 

que visou favorecer a aprendizagem do discente como um todo, além de transformar as 

aulas de matemática um processo bem mais interessante, dinâmico e divertido. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

➢ Estimular nos alunos o desenvolvimento espontâneo e criativo de seus 

conhecimentos e permitir aos professores ampliar suas metodologias de ensino. 

 

2.2 Específicos 

➢ Utilizar o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dos conceitos de 

porcentagem enfrentadas pelos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental observada nos 

Estágio Supervisionados. 

➢ Fazer um diagnóstico através de uma avaliação; 

➢ Expor aos discentes assuntos relacionados a porcentagem através de aulas 

expositivas; 

➢ Executar estratégias de ensino, no desenvolvimento do raciocínio lógico e 

da coordenação motora através de jogos lúdicos; 

➢ Instigar a capacidade de trabalhar em equipe e favorecer a criatividade e 

interações entre os participantes; 

➢ Aplicar um questionário final para constatar a eficácia da metodologia 

utilizada neste trabalho. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir, mostraremos assuntos que foram trabalhados na execução deste e que 

estão diretamente ligados a porcentagem, a matemática e ao nosso dia a dia. 

A palavra Matemática é de origem grega, ela é uma ciência que tem por objetivo 

demonstrar as grandezas e relações numéricas, logicamente como foi criada a fim de 

contar e resolver problemas dos mais simples ao mais complexos, iniciados por 

problemas de ordem prática. 

A Matemática incide na ciência de mais importante do mundo moderno, sendo 

abordada desde as séries iniciais. Alguns de seus aproveitamentos estão relacionadas a 

ludicidade, onde os professores usam o lúdico para um ensino diferenciado e satisfatório. 

Ao analisarmos as características históricas sobre a evolução da ludicidade que 

pudessem justificar sua importância no ensino, pois o mesmo desperta o interesse, 

envolve e aumenta o desejo dos alunos, pois. Segundo D`Ambrósio (1996, pg. 29): 

 

Ter uma ideia, embora imprecisa e incompleta, sobre por que é quando se 

resolveu levar o ensino da Matemática à importância que tem hoje são 

elementos fundamentais para se fazer qualquer proposta de inovação em 

educação Matemática e educação em geral. 

 

 

De acordo com o autor acima, está cada vez mais difícil encontrar uma motivação 

para fazer com que os alunos gostem da Matemática. Nos dias de hoje, muitos professores 

utilizam os métodos da ludicidade para despertar o interesse dos mesmos pela disciplina. 

Assim como referimo-nos a importância da utilização do lúdico nas aulas 

Matemáticas como um apoio metodológico, consideramos ser de grande utilidade no 

aumento de nível de ensino. O importante é que os objetivos da ludicidade estejam claros, 

a prática a ser utilizada seja adequada ao nível em que se está trabalhando e, 

principalmente, que represente uma atividade instigada ao aluno para o desenvolvimento 

no processo de ensino/aprendizagem. 

Para atividades em ambiente escolar, a combinação do lúdico com a linguagem 

pode facilitar o trabalho do professor para um ensino diferenciado, na medida em que 

permite o desempenho de estratégias. 
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3.1  O Ensino da Matemática no Ensino Fundamental 

 

No ensino da Matemática, os conteúdos expostos nas turmas do Ensino 

Fundamental, compõem a base para a aprendizagem de conceitos mais elaborados para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas mais sofisticadas. 

O intuito deste, é desenvolver atividades adaptadas ao lúdico como ferramenta de 

ensino que busquem abordar a matemática básica para uma aprendizagem mais 

significativa. Ao analisarmos o conhecimento matemático com maior profundidade dos 

acadêmicos, notamos o quanto ele é capaz de contribuir à formação social, cultural e 

profissional dos mesmos, proporcionando-lhes desenvolvimento com competências 

necessárias para a formação.  

Desta forma, D’Ambrosio (1996, p. 36) afirma que: 

 

“Destacamos assim elementos essenciais na evolução da Matemática e no 

seu ensino, o que a coloca fortemente arraigada a fatores socioculturais. 

Isso nos conduz a atribuir à Matemática o caráter de uma atividade inerente 

ao ser humano, praticada com plena espontaneidade, resultante de seu 

ambiente sociocultural e consequentemente determinada pela realidade 

material na qual o indivíduo está inserido. ” 

 

Neste sentido, pode-se observar que falta mais envolvimento político e da própria 

sociedade em se tratando de execução e elaboração de práticas lúdicas para que desta 

forma possa amenizar essa deficiência no ensino da Matemática desde a educação básica. 

No decorrer dos anos, o ensino da Matemática tem passado, por diversas 

readaptações. Mesmo assim, o baixo nível escolar matemático continua. No decorrer das 

observações informais realizadas, podemos observar que no momento os professores das 

redes Municipais e Estaduais se esforçam bastante para absorver e se adequar às normas 

vigentes, podemos observar também que os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN's 

(1997. p.31) tem desempenhado papel importante no objetivo de destacar algumas 

diretrizes relacionadas com a Matemática e trazer algumas reflexões sobre as mesmas. 

 

3.2  A Importância das Aulas de Matemática no Ensino Fundamental 

 

A matemática sendo trabalhada de forma contextualizada, considerando a 

realidade do aluno e da escola, dando ênfase, no desenvolvimento do pensamento, na 
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resolução de problemas no cotidiano, no envolvimento dos contextos sociais, econômicos 

e culturais nos quais os alunos vivenciem. Para isso, conforme a Orientação Curricular 

do Ensino Fundamental, ao final desse nível, espera-se que os discentes saibam usufruir 

dos conhecimentos matemáticos para resolução de problemas práticos do quotidiano, para 

que os mesmos compreendam que a Matemática é uma ciência com características 

próprias, que a mesma se organiza de acordo com seus teoremas e demonstrações e que 

eles saibam enxergar a importância da Matemática no desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

 

3.3  A Importância da Lúdico na Matemática 

 

O ensino da matemática vem sofrendo várias mudanças, principalmente na forma 

como ela é ministrada. Por tanto, não se tem medido esforços para absorver e se adequar 

com as mudanças constantes. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) destacam a 

importância da constante renovação e novação relacionada a disciplina e a qual a mesma, 

de acordo com PCNs (1997) recomenda que: 

 
 

É importante destacar que a Matemática deverá ser vista pelo aluno como 

um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, 

de sua sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estática e de sua 

imaginação. 

 
 

Então, como base no que os PCNs orientam, se deve levar o aluno a compreender 

e transformar-se a sua realidade e ao seu redor, estabelecendo relações qualitativas e 

quantitativas e desenvolvendo autoestima e autoconfiança no pensamento matemático. 

Desta forma, sabendo que o lúdico está ligado diretamente na formação acadêmica 

dos discentes. Neste trabalho procurou desenvolver uma metodologia diferente e 

inovadora, mas que já está sendo utilizada por vários docentes. O mesmo abrangeu 

assunto relacionado a porcentagem que é um assunto trabalhado desde Ensino 

Fundamental II, mas que continua sendo um “problema” nas resoluções de problemas. 

Neste sentido, buscou-se aprimorar a metodologia com a utilização do lúdico para 

obter bons resultados, pois o uso de metodologias lúdicas é importante, pois a mesma está 

diretamente ligada ao desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, contendo regras, 
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instruções, operações, definições e deduções que irão contribuir com o aperfeiçoamento 

do pensamento dos discentes. 

Diante disso, Vygotsky (1989, p. 106) afirma que é através do brincar que a 

criança aprende a agir num campo cognitivo. Onde a mesma terá liberdade para 

determinar suas ações. Neste sentido, os jogos e brincadeiras possuem numerosos 

benefícios nos quais o objetivo é desenvolver o raciocínio lógico facilitando no processo 

de aprendizagem dos acadêmicos. 

Desta forma, BARBOSA, S.L. P (2008) diz que: 

 

 
 A aprendizagem por meio de jogos permite que o estudante adquira 

conhecimentos matemáticos através de um processo alternativo aos 

padrões tradicionais, incorporando características lúdicas, que 

potencializam a discussão de ideias. 

 

Nesta etapa do trabalho vamos expor conteúdos relacionados ao assunto para 

melhor esclarecimento e desenvolvimento do mesmo. 

 

3.4  Fração 

 

Sabemos que o reconhecimento os números vêm de muitos anos antes. E assim a 

existência de outros números começaram a surgir, desde muito cedo, a humanidade 

pressentiu a existência de outros números, além dos números inteiros. De acordo com 

diversos autores, o estudo das frações surgiu no Egito Antigo às margens do Rio Nilo 

para marcação de terras. Já os povos babilônicos usavam as frações para registros de seus 

acordos comerciais. Por exemplo, metade ou um meio (1/2) chamavam de ardalha e a 

quarta parte ou um quarto (¼) chamavam de pada. 

Cada uma das partes em que as unidades forem repartidas igualmente é uma 

fração da unidade. As frações estão diretamente ligadas no nosso dia a dia. 

No nosso cotidiano, existem inúmeras situações nas quais se aplicam frações, 

como por exemplo, nas eleições vence o candidato que obtiver ½ (metade) do total de 

votos mais um no primeiro turno; em mapas e plantas com o uso de escalas; razões e 

proporções empregadas na música, medicina, física, culinária, entre outras. 
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Os estudos dos números racionais no ensino fundamental têm se elevado bastante 

por consequência de algumas visões. De um lado, afirma-se que o uso da forma 

fracionária diminuiu ao longo dos anos, devido a predominância que as calculadoras têm 

dado à forma decimal.  

Buscando uma posição de equilíbrio entre essas duas correntes, o educador deve 

optar por trabalhar de maneira clara e objetiva no sentido de garantir e obter aos 

acadêmicos o pleno conhecimento dos conceitos básicos. 

No que diz respeito à aprendizagem dos discentes, eles podem até expor 

desenvolturas em manipular os números racionais, sem primeiramente ter uma 

compreensão clara do conceito.  

Neste sentido, Nunes & Bryant (1997, p.191) afirmam que: 

 

Com as frações as aparências enganam. Às vezes as crianças parecem ter 

uma compreensão completa das frações e ainda não a têm. Elas usam os 

termos fracionários certos; falam sobre frações coerentemente, resolvem 

alguns problemas fracionais; mas diversos aspectos cruciais das frações 

ainda lhes escapam. De fato, as aparências podem ser tão enganosas que é 

possível que alguns alunos passem pela escola sem dominar as dificuldades 

das frações, e sem que ninguém perceba. 

 

Desta forma, a afirmação acima pode ser observada quando verificamos o baixo 

desempenho atingido pelos discentes frente a situações que envolvem o conteúdo 

exposto. 

 

3.5 Juros 

 

No mercado financeiro, mesmo entre os técnicos e executivos, reina muita 

confusão no que se refere aos conceitos de taxas de juros nominal, efetiva e real. Os juros 

estão divididos em simples e composto. A taxa de juros poderá ser tanto maior, quanto 

for maior o grau de necessidade desses recursos. 

Taxa de Juros: É a razão entre os juros recebidos ou pagos no final de um período 

de tempo e o capital inicialmente empregado. A taxa está sempre ligada com a unidade 

de tempo. 
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A taxa de juros é simples quando o valor total dos juros é resultante da sua 

incidência somente sobre o capital inicial, ou seja, a taxa não ocorre sobre o valor dos 

juros acumulados. 

A taxa de juros é dita composta quando o valor total dos juros é resultante da sua 

incidência sobre o capital inicial e também sobre o valor dos juros acumulados. 

 

3.6  Porcentagem  

 

Todo dia vemos e ouvimos a expressão “por cento” nos meios em que vivemos, 

desde a comunicação e até nas conversas diárias. Observamos que ao lermos jornais, 

revistas ou assistir TV, essa expressão faz parte do nosso dia a dia. A utilização de 

cálculos percentuais está presente em inúmeras situações, nas compras, em lojas e 

supermercados, nas aplicações de alguns investimentos de bens de consumo e nos 

empréstimos bancários. Enfim, a expressão “por cento” inclui tudo o que se relaciona à 

economia e às finanças. 

Atualmente, a porcentagem é ligada e muito importante na Matemática 

Financeira, sustentando muitas movimentações de investimentos no mercado das ações, 

entre elas, operações de compra e venda. 

Além do mais, utiliza ações relacionadas à Matemática para simplificar as 

operações, construções e análise graficamente comparativos.  

Neste sentido, o Ministério da Educação (2004, p. 2) afirma: 

 

É quase impossível abrir uma página de jornal cuja compreensão não 

requeira um certo conhecimento matemático e um domínio mínimo da 

linguagem que lhe é própria: porcentagens, gráficos ou tabelas são 

necessários na descrição e na análise de vários assuntos. Na sociedade 

atual, a Matemática é cada vez mais solicitada para descrever, modelar e 

resolver problemas nas diversas áreas da atividade humana. 

 

 

O termo por cento vem proveniente do latim per centum e pode ser representado 

pelo símbolo %. A expressão x%, que se lê “x por cento”, é chamada de taxa percentual 

e representa a razão entre 
𝑥

100
, isto é: 𝑋% =

𝑥

100
 em que x é um número real qualquer. O 
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resultado obtido quando aplicamos a taxa percentual a um determinado valor, este recebe 

o nome de porcentagem. 

A maioria das ações estão sendo planejadas e elaboradas com atividades 

direcionadas ao conteúdo de porcentagem nas quais irão compor efetivamente esta 

Unidade Didática. 

Neste sentido, Bonjorno e Olivares (2006 p. 215), ressaltam a seguinte afirmação: 

 

Acredita-se que o uso da porcentagem tenha começado com os romanos 

antigos, no início da era cristã. Tal suposição vem do grande número de 

registros romanos com as taxas 
1

20
,
1

25
,
1

100
  na cobrança dos diversos 

impostos da época. O costume se manteve na Europa Ocidental mesmo 

depois da queda do império romano, em 476 d.C. O mais interessante é que 

o uso de porcentagens pelos europeus é anterior ao uso do sistema indo-

arábico de numeração decimal, que se estabeleceu apenas por volta de 

1300. 

 

Desta forma, sabemos que na sociedade atual o cálculo de porcentagem é 

amplamente usado nas resoluções de problemas diários. O que percebe-se de fato ainda, 

é que no dia a dia vivemos cercados de acontecimentos e informações traduzidas em 

porcentagem. 

EXERCÍCIOS 

 

1. Rafael comprou uma geladeira por R$ 2500,00 à vista. No dia seguinte, 

ele viu uma promoção da loja em que ele comprou a geladeira e ela estava com desconto 

de 30%. Quanto Ricardo teria pago se tivesse comprado na promoção? 

 

2. Um comerciante tenta vender um produto para um cliente a R$ 850,00. 

Sabendo que o cliente pagou somente R$ 700,00 pelo produto, qual foi a porcentagem de 

desconto? 

3. Suponha que o salário de certa pessoa seja de R$1000,00. Qual o valor do 

novo salário dela se:  

a) Ela tiver um aumento de 100%  
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b) Tiver um aumento de 25%  

c)  Tiver uma redução de 50%?  

4. Maria comprou um vestido à vista para ganhar um desconto de 5% no valor 

original dele. Se o vestido custa R$ 60,00, quanto Maria pagou?  

5. João comprou uma TV e resolveu pagar à prazo, pois não podia pagar à 

vista. Sabendo que o valor à vista é de R$ 1500,00 e que o valor total à prazo é 15% maior 

que o valor à vista, responda: Quanto João vai pagar no total?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 
 

 
 

4 METODOLOGIA 

 

Tomou-se como base para o desenvolvimento desta metodologia, a linha de 

pesquisa denominada de caráter descritivo/qualitativo, pois a mesma utiliza para coletas 

de dados características significativas através de questionários buscando resultados 

qualitativos na execução de suas atividades. 

Desta forma, Gil (2002, p. 42) afirma que: 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 

podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 
  

Sendo que a mesma também busca a melhoria no processo de 

ensino/aprendizagem para melhor entendimento e qualidade de ensino Diante disso, e 

através das observações informais em sala de aula durante os Estágios Supervisionado I, 

II e III, onde buscava-se conhecer e investigar os fenômenos que permeiam o objeto do 

estudo selecionado. 

A exposição deste, aconteceu seguindo 4 momentos fundamentais para a obtenção 

de excelentes resultados: 

4.1 Primeiro momento 

 

Neste momento, como foi nosso primeiro contato, aplicamos um questionário 

inicial para diagnosticar o grau de entendimento do assunto a ser abordado para assim 

trabalhar este método inovador sanando as deficiências encontradas. As perguntas no 

questionário envolviam o assunto trabalhado que era porcentagem, como podemos 

observar a seguir: 
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QUESTIONÁRIO INICIAL 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – MATEMÁTICA 

ESCOLA MUNICIPAL RUI SOUTO DE ALENCAR – ENSINO FUNDDAMENTAL 

Professor: Lucas Carvalho de Souza                                  Disciplina: Matemática 

Aluno (a): _____________________________________ 6º ano Turma: ____ 

 

1. Onde você ouviu falar em porcentagem? 

(  ) Casa; 

(  ) Escola; 

(  ) Supermercado; 

(  ) Jornal; 

(  ) Shopping. 

 

2. Qual definição de porcentagem? 

(  ) É uma porcentagem; 

(  ) É um número divido por outro número; 

( ) É a proporção ou uma relação entre 2 valores a partir de uma fração cujo 

denominador é 100; 

(  ) É uma fração; 

(  ) É um número representado pelo símbolo %. 

 

3. Você acha que a Matemática está diretamente relacionada às situações que 

envolvem porcentagem? 

(  ) Sim; 

(  ) Não. 

 

4. Relacione cada porcentagem a uma fração centesimal, a seguir pinte a 

malha quadriculada. 

 

Rosa → 25%  

Amarelo → 15% 

Azul → 50% 

Vermelho → 10% 
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5. Thiago tinha R$ 60,00 e foi comprar uma camisa que custava R$ 55,00, 

mas pagando à vista ganhava desconto de 10%. Quantos Thiago pagou pela camisa? 

(  ) R$ 46,50 

(  ) R$ 50,50 

(  ) R$ 47,50 

(  ) R$ 48,50 

(  ) R$ 49,50 

6. Em uma cesta possui 60 maçãs e foram tiradas 25. Quantos por cento 

restaram na cesta? 

(  ) 50% 

(  ) 55% 

(  ) 20% 

(  ) 15% 

(  ) 58% 

7. Em uma sala de aula tinha 45 alunos para decidir entre assistir um filme 

de desenho ou de terror, sendo que 40,0% queriam assistir desenho. Quantos alunos 

queriam assistir terror? 

(  ) 10 alunos 

(  ) 15 alunos 

(  ) 25 alunos 

(  ) 27 alunos 

(  ) 23 alunos 

8. Com desconto de 20%, quanto custa um kit de toalhas no valor de 

R$150,00? 
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(  ) R$ 130,00 

(  ) R$ 120,00 

(  ) R$ 80,00 

(  ) R$ 100,00 

(  ) R$ 140,00 

9. Em duas cestas contendo uma com 35 laranjas e outra com 60 limões. 

Ganhei 15 laranjas de uma cesta e 35,0% de limões da outra cesta. Com quantas frutas eu 

fiquei? 

(  ) 36 frutas 

(  ) 25 frutas 

(  ) 17 frutas 

(  ) 42 frutas 

(  ) 46 frutas 

10. Somando 26,5% com 64,8%, quantos fica? 

(  ) 90,1% 

(  ) 81,1% 

(  ) 95,3% 

(  ) 91,3% 

(  ) 92,3% 

 

4.2 Segundo momento 

 

Neste segundo momento, trabalhamos com os acadêmicos assuntos relacionados 

a porcentagem através de aulas expositivas, visto ser nosso maior foco a exposição do 
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conteúdo. Trabalhamos também assuntos como: frações e juros, não com tanto 

aprofundamento, mas de suma importância. Pois os mesmos também têm tudo a ver com 

porcentagens, visto que seu cálculo é realizado através de uma fração e que através da 

porcentagem também podemos verificar determinadas quantidades de juros. Neste 

momento foram necessárias três aulas, pois desta forma foi possível ter bons resultados 

de absorção dos conteúdos expostos. 

 

4.3 Terceiro momento 

 

Neste terceiro momento foi realizado a aplicação dos jogos, dentro de três aulas 

foram trabalhados os conteúdos de forma teórico e neste momento foi levado o que foi 

aprendido na teoria para a prática, conciliando assim a teoria com a prática. Foram 

executados três jogos, foram eles: Bingo da Porcentagem, Soma de Porcentagem e Pista 

da Porcentagem. A seguir mostraremos como as regras de como foram aplicados os jogos. 

 

4.3.1  Bingo da porcentagem 

Este jogo visa a aprimorar os conhecimentos dos acadêmicos relacionados a 

porcentagem de forma lúdica, bem como favorecer a resolução de problemas sobre o 

mesmo de forma rápida e correta. Também podem ser exploradas as habilidades de 

cálculo mental e raciocínio lógico. 

Conteúdo: Porcentagem. 

Público-alvo: Ensino Fundamental II. 

Organização da classe: Três equipes. 

Materiais necessários: um tabuleiro, papel ofício, lápis e borracha. 

O jogo começou com a formação de três equipes em sala. Um dos integrantes 

como o “comandante”, que tem a função de orientar os demais integrantes do grupo, 

buscando fazer boas jogadas e, consequentemente, maior pontuação. As jogadas foram 

guiadas pelo professor que sorteia a pergunta, a pergunta foi feita a um determinado 

grupo. Todos os participantes tiveram a oportunidade de se posicionar e dar sua sugestão 

nas resoluções dos problemas. A cada acerto a equipe marcou um ponto, ou seja, marcava 
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Figura 4. Resultado dos problemas expostos no jogo "Bingo da Porcentagem". 

um resultado do bingo e continuava jogando e a cada erro perdia a vez de jogar. Ao final 

do jogo, venceu a equipe que preencheu primeiro a quina da cartela. 

Neste jogo, foram expostas questões relacionadas a porcentagem contendo as 4 

operações, pois para calcular determinadas porcentagens trabalhamos com frações, ou 

seja, divisão. Trabalhamos também adição, ou seja, somatória de valores percentuais, 

subtração de porcentagens e multiplicação, como o valor percentual multiplicado por um 

número inteiro. 

Obs.: A forma para saber qual equipe começaria foi feita através de uma resolução 

de uma questão sobre porcentagem, cada representante do grupo foi resolver a mesma 

questão, sendo que quem terminou em menos tempo foi quem teve a oportunidade de 

iniciar o jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Soma de porcentagens 

Este jogo visa a aprimorar os conhecimentos dos acadêmicos relacionados a 

porcentagem de forma lúdica utilizando a adição como operação nas resoluções. Neste 

jogo também podem ser exploradas as habilidades de cálculo mental e raciocínio lógico. 

Conteúdo: Porcentagem. 

Público-alvo: Ensino Fundamental II. 
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Figura 5. Resultado dos problemas do jogo "Soma da Porcentagem". 

Organização da classe: Três equipes. 

Materiais necessários: um tabuleiro, papel ofício, lápis e borracha. 

Através deste jogo foi possível explorar ainda mais a prática da adição. 

Começamos a execução deste jogo com as formações dos mesmos grupos que já estavam 

formados. As questões eram expostas pelo professor realizando um sorteio, esse sorteio 

era através de algumas questões relacionados a porcentagem que estava dentro de uma 

caixa. A questão sorteada era respondida pelo determinado grupo que deu o início do 

jogo. Novamente, de acordo com o primeiro jogo, foi exposta uma mesma questão para 

os grupos responderem, mas desta vez apenas para os dois grupos restantes menos o grupo 

que iniciou o primeiro jogo. Lembrando ainda que essa questão era sobre adição de 

porcentagem. Cada acerto marcava um ponto e continuava jogando, cada erro passava a 

vez. Ao final do jogo o grupo que obteve maior pontuação foi o grupo vencedor do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Pista da porcentagem 

Este jogo visa a aprimorar os conhecimentos dos acadêmicos relacionados a 

porcentagem de forma lúdica utilizando as quatro operações nas resoluções e praticando 

a leitura. Neste jogo também podem ser exploradas as habilidades de cálculo mental e 

raciocínio lógico. 

Conteúdo: Porcentagem. 

Público-alvo: Ensino Fundamental II. 

Organização da classe: Três equipes. 
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Figura 6. Sequência dos números de 1 a 26 do jogo "Pista da Porcentagem". 

Materiais necessários: uma pista, papel ofício, lápis e borracha. 

Este jogo começou com o grupo que não havia começado nenhum dos jogos 

anteriores. Dentro de uma caixa havia várias perguntas envolvendo o conteúdo abordado. 

A cada acerto o jogador andava uma casa, mas a cada erro perderia a vez de jogar e ainda 

voltava uma casa. A pista continha casas em forma de trilha, com uma casa de início e as 

outras para os jogadores seguir ou voltar de acordo com seus acertos ou erros nas 

resoluções das questões. Essas casas são distribuídas em uma sequência de 1 a 26. Ao 

final do jogo ganhava o jogador que chegava primeiro na última casa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Quarto memento 

Neste quarto momento, foi realizado aplicação do questionário inicial para fazer 

a comparação de antes da aplicação do trabalho e depois da aplicação do mesmo. Para 

assim mostrarmos como foi satisfatório a utilização desta metodologia que já está sendo 

utilizada mais que não deixa de ser inovadora. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento deste trabalho foram realizados 

em três momentos: uma mesma avaliação antes da exposição das aulas e depois das 

exposições dos jogos, num referencial teórico contendo conteúdos relacionados ao 

assunto abordado, a utilização dos jogos envolvendo e após a reaplicação da avaliação 

para ter a certeza dos bons resultados obtidos, como mencionado anteriormente. 

Tendo em vista que tanto a avaliação quanto o lúdico são partes que 

complementam e são essenciais no processo educacional, os mesmos passam a ser 

conjunto de atuações com a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção 

pedagógica. 

Diante disso, é importante ressaltar que, durante a execução deste, foram 

realizadas um mesmo tipo de avaliação com registro escrito em dois momentos diferentes 

como já citados anteriormente: uma avaliação antes dos jogos tendo como foco o 

referencial teórico, sem um trabalho prévio dos exercícios que constavam e outra após a 

confecção e utilização dos jogos, pois, acredita-se que o mesmo proporcionou aos 

acadêmicos o aprimoramento de sua prática dos conceitos abordados. 

Tais orientações estas estão baseadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN's (1997), pois o objetivo foi buscar a qualidade que se deseja atingir no decorrer do 

projeto proposto. 

A seguir, vamos expor os resultados obtidos neste trabalho: 

As figuras a seguir, mostram as quantidades e porcentagens dos alunos que 

responderam os questionários 1 e 2 e a quantidade de acertos, erros e os que não 

responderam as questões: 
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Figura 5. Onde você ouviu falar em porcentagem? 

Figura 4. Quantidade de alunos que acertaram, erraram ou não responderam a questão 1 dos questionários 

inicial (1o momento) e final (2o momento). 

 

 

De acordo com os dados expostos acima, podemos observar que tanto no 

questionário inicial quanto no final, obtivemos os mesmos resultados dos alunos que 

responderam o questionário nos dois momentos. Podemos verificar ainda que a maioria 

deles ouviram falar sobre porcentagem na escola, no total de 54,80% nos dois momentos. 

 

26,20%

54,80%

9,50% 9,50%

26,20%

54,80%

9,50% 9,50%

Inicial                              Final

Questão 1
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Figura 6. Quantidade de alunos que acertaram, erraram ou não responderam a questão 2 dos questionários 

inicial (1o momento) e final (2o momento). 

 

 

Figura 7. Qual definição de porcentagem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,90%

21,40%

4,80%

16,70%

73,80%

11,90% 11,90%
7,10% 9,50%

Questão 2

É uma porcentagem;

É um número divido por outro número;

É a proporção ou uma relação entre 2 valores a partir de uma fração cujo

denominador é 100;
 É uma fração;

É um número representado pelo símbolo %.

Inicial Final

0 
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Figura 8. Quantidade de alunos que acertaram, erraram ou não responderam a questão 3 dos questionários 

inicial (1o momento) e final (2o momento). 

Figura 9.  Você acha que a Matemática está diretamente relacionada às situações que envolvem porcentagem? 

Na questão 2 tratamos a respeito da definição de porcentagem, a maioria dos 

alunos responderam errado no questionário inicial sobre o conceito do assunto, ou seja, 

dos 42 alunos, 42,90% dos alunos não acertaram a segunda questão no questionário 1 

respondendo que porcentagem “é uma porcentagem”. Na aplicação no segundo momento 

o número de acertos aumentou de 16,70% para 73,80% do total de alunos, neste segundo 

momento a maioria dos alunos já estavam mais aptos sobre conceitos de porcentagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,00%

92,80%

31,00%

7,20%

Inicial                                                                   Final

Questão 3

Sim; Não.
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Figura 10. Quantidade de alunos que acertaram, erraram ou não responderam a questão 4 dos questionários 

inicial (1o momento) e final (2o momento). 

Figura 11. Relacione cada porcentagem a uma fração centesimal, a seguir pinte a malha quadriculada. 

A terceira questão era para saber se a matemática está ligada com porcentagem, o 

número de alunos que responderam sim foi de 69,00% no questionário inicial, podemos 

observar que a maioria dos discentes já tinham uma noção e que esse número aumentou 

para 92,80% no segundo momento, ou seja, alguns deles se convenceram depois da 

execução deste a respeito da ligação da matemática com a porcentagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na quarta questão, podemos observar que a quantidade de alunos que acertaram a 

questão foi pouca. As porcentagens obtidas de acertos foi de21,40% no questionário 

21,40%

80,90%78,60%

19,10%

Inicial                                                                          Final

Questão 4

Acertos Erros
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Figura 12. Quantidade de alunos que acertaram, erraram ou não responderam a questão 5 dos questionários 

inicial (1o momento) e final (2o momento). 

Figura 13. Thiago tinha R$ 60,00 e foi comprar uma camisa que custava R$ 55,00, mas pagando à vista ganhava 

desconto de 10%. Quantos Thiago pagou pela camisa? 

inicial. Dessa forma, podemos observar ainda que esse valor teve aumento para 80,90% 

no questionário do segundo momento, visto que os discentes que erraram por falta de 

atenção na aplicação do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quinta questão era para os resolverem um problema. Com o podemos verificar 

no questionário inicial que os mesmos não estavam aptos a resolver esta questão no total 

33,30%

14,30%

31,00%

11,90%
9,50%7,10%

12,00%

80,90%

Inicial                 Final

Questão 5

R$ 46,50 R$ 50,50 R$ 47,50 R$ 48,50 R$ 49,50

0 

0 
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 Figura 14. Quantidade de alunos que acertaram, erraram ou não responderam a questão 6 dos questionários 

inicial (1o momento) e final (2o momento). 

Figura 15. Em uma cesta possui 60 maçãs e foram tiradas 25. Quantos por cento restaram na cesta? 

de 90,50% dos acadêmicos erraram a mesma. Esse número mudou após a aplicação deste 

trabalho, no total de 80,90% acertaram esta questão no segundo momento. Mas, podemos 

ressaltar que na aplicação do questionário final eles estavam mais atentos para 

entenderem e resolverem este problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sexta questão também se tratava de resolução de um problema envolvendo 

porcentagem, no primeiro questionário todos os alunos não conseguiram fazer a resolução 

45,20%

19,00%

26,20%

9,60%

26,20%

7,10%

66,70%

Inicial                Final

Questão 6

50% 55% 20% 15% 58%

0 

0 
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Figura 16. Quantidade de alunos que acertaram, erraram ou não responderam a questão 7 dos questionários 

inicial (1o momento) e final (2o momento). 

Figura 17. Em uma sala de aula tinha 45 alunos para decidir entre assistir um filme de desenho ou de terror, sendo 

que 40,0% queriam assistir desenho. Quantos alunos queriam assistir terror? 

certa, do total de 42 alunos erraram a questão. Já na aplicação do segundo questionário, a 

maioria dos alunos conseguiram chegar no resultado de forma correta no total de 28 

alunos tiveram bom êxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 alunos 15 alunos 25 alunos 27 alunos 23 alunos

28,60%

21,40% 26,20%

11,90%
11,90%

12,00%

69,00%

19,00%

Inicial        Final

Questão 7

0 

0 
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Figura 18. Quantidade de alunos que acertaram, erraram ou não responderam a questão 8 dos questionários 

inicial (1o momento) e final (2o momento). 

Figura 19. Com desconto de 20%, quanto custa um kit de toalhas no valor de R$150,00? 

De acordo com a amostra dos dados com o percentual exposto, fica evidente que 

os alunos tinham certo desconhecimento em se tratando de resolução desta questão, no 

questionário do primeiro momento apenas 11,90% acertaram. Na aplicação do 

questionário do segundo momento, a maioria dos alunos já estavam aptos a responder 

corretamente, sendo no total de 69,00% dos alunos conseguiram resolver corretamente a 

questão. Alguns dos alunos que erraram esta questão, foi porque eles se confundiram na 

hora de resolver. 
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Figura 20. Quantidade de alunos que acertaram, erraram ou não responderam a questão 9 dos questionários 

inicial (1o momento) e final (2o momento). 

Figura 21. Em duas cestas contendo uma com 35 laranjas e outra com 60 limões. Ganhei 15 laranjas de uma cesta e 

35,0% de limões da outra cesta. Com quantas frutas eu fiquei? 

De acordo com os dados expostos acima com o número de alunos que acertaram 

a oitava questão e com o gráfico mostrando o percentual desses valores, podemos 

observar e constatar que na aplicação do questionário do primeiro momento, os alunos 

possuíam certo conhecimento, pois na questão anterior muitos vieram tirar dúvidas e eles 

conseguiram resolver, no total foram 38,10% que acertaram. Mas podemos observar 

ainda, que na aplicação do questionário no segundo momento os alunos já estavam mais 

aptos ainda, mais preparados a fazer os tipos de resoluções, pois de 38,10% aumentou 

para 88,10% dos alunos conseguiram resolver. Nesta questão, os alunos que erraram foi 

porque eles não conseguiram terminar os cálculos. 
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Figura 22. Quantidade de alunos que acertaram, erraram ou não responderam a questão 10 dos questionários 

inicial (1o momento) e final (2o momento). 

Figura 23. Somando 26,5% com 64,8%, quantos fica? 

 

De acordo com os dados expostos acima com o número de alunos que acertaram 

a nona questão, podemos observar que na aplicação do questionário do primeiro 

momento, os alunos continuaram com acertos nas resoluções, no total foram 40,50% que 

acertaram. Mas podemos observar ainda, que na aplicação do questionário no segundo 

momento os alunos estavam mais preparados a fazer esses tipos de resoluções, pois de 

40,50% aumentou para 66,70% dos alunos conseguiram resolver. Nesta questão, os 

alunos que erraram foi porque eles também não conseguiram terminar os cálculos. 
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De acordo com o percentual da última questão, podemos observar que o erro dos 

alunos permaneceu nesta questão e era uma questão que por ser apenas soma esperava-se 

um número maior de acertos, sendo que a decima questão era a de mais fácil 

entendimento, mas nem por isso eles conseguiram acertar, apenas 4,80% dos alunos 

responderam essa questão corretamente. Mas na aplicação do segundo questionário os 

alunos já conseguiram analisar direitinho e responder a questão corretamente, no total de 

62,00%. 

Em todas as questões dos questionários, como podemos observar que eram as 

mesmas questões, algumas questões não foram respondidas corretamente pelos alunos 

pela falta de interesse e atenção em sala de aula. Na aplicação do questionário inicial, 

alguns alunos tiravam dúvidas, mas não poderia ser feto, pois a aplicação do questionário 

era justamente para observar e diagnosticar os conhecimentos e as dificuldades dos 

alunos. Durante o desenvolvimento do trabalho na escola, foi possível verificar o interesse 

dos alunos na execução do mesmo, pode – se observar que eles tiveram muito interesse, 

a maioria dos alunos durante a execução estavam fazendo anotações e tirando as dúvidas 

que os mesmos tinham para que assim pudessem fazer uma melhor resolução das questões 

do último questionário que era justamente para sabermos se a metodologia utilizada teve 

resultado e verificar os conhecimentos que eles conseguiram aprender. Na aplicação do 

segundo questionário, alguns alunos ainda me procuram para tirar dúvidas, mas como era 

para verificar os conhecimentos deles não pude ajudá–los, mas isso não fez com que eles 

não respondessem as questões e mostrarem que realmente tinham compreendido o 

assunto. Prova disso, como podemos observar na análise dos dados que a maioria dos 

alunos conseguiram fazer uma ótima resolução. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi realizado para diagnosticar e verificar se a metodologia utilizada 

na execução do mesmo facilitou para um bom entendimento dos alunos do 6o ano do 

Ensino Fundamental em ralação aos conceitos e resolução de problemas a respeito do 

tema exposto. Sabendo que a utilização dos jogos é bastante eficaz para um bom resultado 

na aprendizagem, por meio desse processo foi possível proporcionar bons conhecimentos 

aos acadêmicos em cima das deficiências encontradas nos mesmos através de uma 

avaliação. Já a ficha avaliativa realizada para comprovar bons resultados, foi um 

instrumento de avaliação bastante produtivo uma vez que, com as necessidades 

metodológicas de compreensão, organização e observação dos alunos, pode-se identificar 

e planejar as intervenções. 

Desta forma, o professor atua como mediador e facilitador do processo de 

ensino/aprendizagem, através de uma metodologia alternativa e motivadora, propondo 

jogos lúdicos matemáticos como instrumentos e recursos de trabalho. Pois o mesmo toma 

consciência das dificuldades que os acadêmicos apresentam, promovendo soluções e 

objetivos, estudos e orientações para melhorar sua prática e interação com os mesmos e 

tornar as aulas mais atrativas do que o ensino matemático tradicional que se utiliza de 

aulas expositivas e dialogadas. Para que o educando possa abstrair das operações o 

necessário para a compreensão do conteúdo no processo de ensino/aprendizagem da 

matemática de maneira significativa participando de cada etapa. 

Portanto, de acordo com os dados da aplicação do trabalho, foi possível verificar 

que de acordo com a estratégia de ensino e a metodologia utilizada os alunos conseguiram 

aperfeiçoar ainda mais os seus conhecimentos. Os alunos não precisam apenas de 

professores para expor só o que está no livro didático e sim de professores que se 

preocupam com as necessidades de se elevar ainda mais o nível de conhecimento de seus 

alunos. 

 

 

 

 



42 
 
 

 
 

REFERÊNCIA 

  

 
BARBOSA, S.L.P. JOGOS MATEMÁTICOS COMO METODOLOGIA DE 

ENSINO APRENDIZAGEM DAS OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS. 

2008. Disponível em: 

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1948-6.pdf> Acesso em: 

20 abril de 2019. 

BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. A.; OLIVARES, A. Matemática fazendo a 

diferença. São Paulo: FTD, 2006, 7º ano, p. 215. 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Educação Matemática: da teoria à prática. – Campinas, SP: 

Gil, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4 ed. 2002. Reimpressão – São Paulo: 

Atlas, 2009. 

NUNES, T. BRYANT, P. Crianças fazendo matemática, Porto Alegre, 1997. 

PAPIRUS, 1996. – (Coleção Perspectivas em Educação Matemática). 

PAST, O. D. ENSINO E APRENDIZAGEM DE PORCENTAGEM VIA 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO COTIDIANO. Universidade Estadual de 

Londrina. 2013. 

PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática/ Secretaria de Educação 

Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

MINISTÉRIO, da Educação - Secretaria de Educação Básica. Explorando o Ensino da 

Matemática. Atividades - Volume II. Brasília, 2004. Disponível: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/expensmat_iicap1.pdf. Acesso em 

07/05/2019. 

VYGOTSKY, L. S. O Papel do Brinquedo no Desenvolvimento. In: A Formação Social 

da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/expensmat_iicap1.pdf.%20Acesso%20em%2007/05/2019
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/expensmat_iicap1.pdf.%20Acesso%20em%2007/05/2019


43 
 
 

 
 

ANEXO A 

 

Termo de liberação para a execução do trabalho. 

 


