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O HQ NO ENSINO DE MATEMÁTICA: EQUAÇÕES DO 

PRIMEIRO GRAU EM DIFERENTES CONTEXTOS 

Victor Balbino dos Santos1 

 

TURMA SUGERIDA PARA A APLICAÇÃO: 7º ano 

 

OBJETIVOS: 

 Reconhecer e definir os elementos de uma equação; 

 Relacionar equação com o conceito de igualdade; 

 Identificar “letras”, por exemplo “x”, como um valor desconhecido a ser 

encontrado; 

 Construir História em Quadrinhos com o tema “Equações”. 

 

CONTEÚDO: 

• Equação do primeiro grau. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 Como é uma atividade pensada para se trabalhar após os alunos já terem estudado 

equações do primeiro grau, esta proposta se inicia com um diálogo a respeito de 

conceitos que são de conhecimento dos alunos, mediante falas destes. (10 

minutos) 

 A partir das contribuições dos alunos, o professor pode dialogar com a sala a 

respeito de como os conceitos se relacionam e quais seus respectivos “papeis” na 

equação. (10 minutos) 

 Na sequência, indaga-se aos alunos se sabem o que é uma História em Quadrinho, 

uma tirinha, uma charge etc. Na sequência, são informados de que devem criar 
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uma tirinha, podendo ser quatro a seis quadrinhos, os quais devem abordar o 

conteúdo de equações, dando-se destaque para seus conceitos, não apenas 

efetuando alguma conta descontextualizada. Isso deve ser feito em duplas, de 

modo que um aluno fará um quadrinho e a sua dupla fará outro, na sequência, 

dialogando com o previamente feito. (50 minutos) 

 Ao final, as duplas apresentam à sala o seu HQ e trocam impressões e dúvidas. 

(30 minutos). 

 

 

METODOLOGIA: 

Os alunos produzirão seus próprios HQs com a temática de equações, podendo retratar 

qualquer cenário, deste que uma equação possa ser inserida no contexto. A construção se 

dará em dupla e os alunos serão avaliados mediante os elementos que inserirem nos HQs 

e também mediante a criatividade para retratar a situação escolhida. 
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ANEXO 

Atividade a ser entregue às duplas: 

Veja a tirinha abaixo de QUINO (1993). Qual é a mensagem que ela está passando? 

Discuta com um colega de sala. Na sequência, produzam juntos uma tirinha envolvendo 

o seguinte tema: Equações. 
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