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Apêndice C – Relatórios dos alunos 

Segundo os alunos dessa 8ª série, até então nunca tinham feito um relatório, 

tendo sido essa sua primeira oportunidade para fazer um. 

Alguns alunos, que entenderam melhor o sentido do trabalho, fizeram 

relatórios mais completos; outros, nem tanto. Por esse motivo, escolhi entre todos os 

trabalhos os mais significativos e que continham mais informações para situar esta 

parte da pesquisa.  
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Apêndice D – Entrevistas 

Por último, afim de ainda coletar mais informações para posterior análise, 

solicitei, o depoimento dos alunos, em duplas, por meio de entrevistas gravadas.  

Como nesse dia estavam todos os onze alunos, fiz as entrevistas dividindo a 

turma em quatro duplas e um trio. 

Para entrevistá-los, optei por dividir a turma dessa forma para que os alunos 

se sentissem menos constrangidos e intimidados por terem que falar diante de um 

gravador.  

Mesmo em clima descontraído e deixando-os à vontade para falar, foi 

inevitável o constrangimento e um certo nervosismo, mas todos conseguiram 

expressar aquilo que realmente foi significativo para eles. 

A seguir, apresento a transcrição das entrevistas que fiz com a turma em 

13/12/2005.  

Ametista 

No início das atividades eu não conseguia medir e tinha muitas dificuldades. 

Ao longo desse trabalho, fui entendendo e conseguindo desenvolver a minha 

habilidade em medir. 

Por isso, posso dizer que essas atividades foram importantes para mim e hoje 

eu já consigo auxiliar meu pai, que é cortador de mato de acácia, a medir o 

comprimento das árvores que ele corta. 

Citrino 

No início das atividades, eu não sabia medir muito bem. 

Depois que começamos a fazer as atividades, ficou mais fácil compreender e 

melhor medir. 

Eu sei que medir é importante e que as medidas estão por toda parte e para 

algumas profissões é indispensável que saibamos medir, assim como para as 

engenharias e para a arquitetura. 

Eu fiquei satisfeito e gostei bastante de realizar esse trabalho, porque foram 

atividades diferentes e que envolveram a sala inteira; todos participaram. 
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Eu aprendi várias coisas, mas principalmente a medir melhor. 

Diamante 

Eu sabia muito pouco sobre as medidas. 

Moro próximo de uma empresa em que os trabalhadores fazem muitas 

medições e como estou sempre por perto aprendi a medir algumas coisas com eles, 

mas as unidades de comprimento e de área eu ainda não sabia. 

Acho que essas atividades, juntamente com o auxílio da professora, 

contribuíram muito para melhorar o nosso conhecimento. 

Saber medir é importante tanto no nosso dia-a-dia quanto em diversas 

profissões. 

Tudo foi legal, não teve o que eu não gostasse. 

Eu gostei das atividades, porque eu fiz medições que nunca imaginei que 

desse para fazer, como, por exemplo, medir com o dedão o caderno para ver 

quantas polegadas tinha. São medidas que eu fiz pela primeira vez e já aprendi. 

O que eu sabia eu resolvia, mas quando eu não entendia alguma coisa, eu 

podia perguntar para qualquer colega, porque todos estavam prestando atenção e 

sabendo muito. Então tudo o que eu não sabia eu passei a saber. 

Esmeralda 

Antes de começar as atividades, eu não sabia medir e nem utilizar os 

instrumentos para medir. 

Essas atividades foram importantes porque consegui aprender a medir melhor 

e também a relacionar as unidades de medida entre si. 

Hoje percebo que saber medir é importante não só na escola como também 

para facilitar o nosso dia-a-dia. 

Eu gostei bastante das atividades sobre medidas. 

Jade 

Antes de começarmos a medir eu não sabia quase nada, eu só sabia medir 

com a régua; os outros instrumentos, como a trena e a fita métrica, eu nunca tinha 

utilizado. 
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No decorrer das atividades, comecei a aprender a medir e a gostar também. 

Acho que saber medir é importante e que vou utilizar sempre, pois em muitas 

coisas que faço eu preciso da Matemática. Por isso, essas atividades foram 

interessantes, porque aprendi o que eu não sabia. 

Uma das atividades que eu mais gostei foi medir a sala com o metro 

quadrado que nós construímos. 

Gostei muito, porque aprendemos a usar mais a cabeça para fazer as 

atividades; nós tínhamos que pensar e as aulas eram diferentes do que as de 

costume; não precisamos ficar sempre copiando e resolvendo exercícios como nas 

outras disciplinas. 

Jaspe 

Quando começamos as atividades, eu sabia alguma coisa sobre como medir, 

porque meu pai é mecânico e me ensinou o que ele sabia. 

Essas atividades me ajudaram muito. Mesmo já sabendo, um pouco, utilizar 

os instrumentos eu ainda tinha muitas dificuldades para medir. 

Aprender a medir é importante porque precisamos saber disso para medir um 

terreno, construir uma casa, etc. 

Eu gostei de tudo: procurar no dicionário as palavras que não conhecíamos, 

como comprimento, largura..., aprender a medir a área de algumas figuras, mas o 

que eu mais gostei foi aprender a calcular a área de um triângulo; isso eu não sabia 

e não tinha a menor noção de como era feito. 

Quartzo 

Meu pai me ensinou a utilizar a régua, a fita métrica e a trena, mas eu não 

conseguia medir muito bem. Depois dessas atividades eu aprendi a utilizar melhor 

esses instrumentos. 

Essas atividades foram importantes para mim; futuramente eu pretendo ser 

engenheiro e sei que é necessário saber medir. 

Eu gostei muito das atividades, foi muito legal cobrir a mesa da classe com 

quadradinhos para saber a sua área. 
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Rubi 

No início das atividades, eu não sabia medir muito bem.  

Minha mãe tem fita métrica, mas eu nunca utilizei; eu achava que era só 

pegar a fita métrica onde estava o número um e começar a medir. Agora eu sei 

medir e entendi que não se começa a medir a partir do um, mas do zero. 

Também tinha dificuldade em interpretar o valor obtido nas medições, mas 

devido às atividades que fizemos em sala de aula, eu já consigo medir melhor. 

Essas atividades foram muito legais e foi muito bom ver a turma toda 

trabalhando e participando. 

Safira 

O pouco que eu sabia sobre como medir aprendi em casa. 

Eu sabia utilizar a régua, a fita métrica, mas não com a precisão que eu sei 

hoje devido ao que a professora nos ensinou e como foram feitas as atividades. 

No começo, na primeira atividade, a professora pediu para que medíssemos a 

classe, a porta, etc. Eu não sabia interpretar o valor encontrado; por exemplo, se eu 

encontrei 9,5 eu não sabia se eram metros ou centímetros. 

Por isso eu achei muito importante e interessante aprender a medir. 

Aprendi a usar corretamente a fita métrica, a trena, entre outras coisas; meu 

pai tem uma trena em casa, mas eu nunca me interessei. Agora eu já a vejo com 

outros olhos. 

Essas atividades foram importantes por ter aprendido o que eu aprendi, por 

antes não saber medir e agora saber e pelo modo como a professora nos ensinou. 

Toda a turma está gostando muito; até os guris que não estavam participando 

de quase nada antes de começarmos a fazer essas atividades agora estão bem 

interessados. 

Topázio 

No início das atividades, eu não sabia medir muito bem; essas atividades que 

fizemos em aula me auxiliaram para que eu medisse melhor. 

É importante saber medir. Se algum dia eu quiser construir uma casa, sei que 

vou precisar fazer muitas medições. 
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Turmalina  

As atividades foram importantes porque eu aprendi como utilizar os 

instrumentos. Até então eu só os conhecia, mas não sabia como utilizá-los.  

Aprendi que saber medir é importante e que posso usar muito isso dentro da 

minha casa.  

Algumas atividades eu gostei, outras não; não gostava quando tinha que fazer 

esses trabalhos em duplas ou em trios, eu nem sempre estava disposta a isso.  

O que eu mais gostei foi aprender o que é área e como se mede a área de 

algumas figuras. 

 

 

 

 


