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O origami foi desenvolvido no Japão e tem como significado: ori = dobrar e
papel. Apesar de ser uma arte antiga, a sua utilidade no meio
recente. As dobras feitas no papel podem transmitir
matemáticos, tornando-se então, um dos
de aula. O objetivo do programa é
atividades de inclusão de 
alunos de Ensino Fundamental e Médio nas aulas, oferecendo oficinas de origami 
para professores e alunos. Primeiramente, serão rea
professores de artes e de matemática das Escolas. Os tipos de origamis que
ser utilizados serão discutidos para adequar o conteúdo abordado
escolar. Além disso, a forma de aplicação (em aulas regulares
complementares) também será definida de acordo com a
calendário escolar. Oficinas de origami serão oferecidas
utilizarem durante as aulas e, para os alunos, serão
em datas comemorativas. Assim, as
e auxiliar na compreensão de
questionários para verificar se
abordados e será realizado um
de matemática para verificar uma possível melhoria de desempenho dos alunos.
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O origami foi desenvolvido no Japão e tem como significado: ori = dobrar e
ser uma arte antiga, a sua utilidade no meio educativo é mais 

recente. As dobras feitas no papel podem transmitir claramente alguns conteúdos 
se então, um dos instrumentos lúdicos requeridos em sala 

de aula. O objetivo do programa é dar continuidade ao Projeto Origami que iniciou 
 dobraduras em papel como forma cativar a atenção dos 

Fundamental e Médio nas aulas, oferecendo oficinas de origami 
professores e alunos. Primeiramente, serão realizadas reuniões com os

professores de artes e de matemática das Escolas. Os tipos de origamis que
ser utilizados serão discutidos para adequar o conteúdo abordado
escolar. Além disso, a forma de aplicação (em aulas regulares
complementares) também será definida de acordo com a disponibilidade do 
calendário escolar. Oficinas de origami serão oferecidas para os professores 
utilizarem durante as aulas e, para os alunos, serão ensinados origamis temáticos 

vas. Assim, as dobraduras serão apresentadas para estimular 
e auxiliar na compreensão de alguns conceitos matemáticos. Serão aplicados 
questionários para verificar se houve uma maior compreensão dos conceitos 
abordados e será realizado um acompanhamento das notas obtidas nas avaliações 

verificar uma possível melhoria de desempenho dos alunos.
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O origami foi desenvolvido no Japão e tem como significado: ori = dobrar e kami = 
educativo é mais 

claramente alguns conteúdos 
instrumentos lúdicos requeridos em sala 

ar continuidade ao Projeto Origami que iniciou 
dobraduras em papel como forma cativar a atenção dos 

Fundamental e Médio nas aulas, oferecendo oficinas de origami 
lizadas reuniões com os 

professores de artes e de matemática das Escolas. Os tipos de origamis que podem 
ser utilizados serão discutidos para adequar o conteúdo abordado para cada série 
escolar. Além disso, a forma de aplicação (em aulas regulares ou atividades 

disponibilidade do 
para os professores 

ensinados origamis temáticos 
dobraduras serão apresentadas para estimular 

alguns conceitos matemáticos. Serão aplicados 
houve uma maior compreensão dos conceitos 

s notas obtidas nas avaliações 
verificar uma possível melhoria de desempenho dos alunos.  


