
De professor para professor

Edição: Fique em casa



2
Bons estudos



Uma proposta de 

aperfeiçoamento profissional 

para professores dos Anos 

Iniciais ( 1º ao 3º )

Matemática
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A importância da Matemática 

 

Todos nós já fizemos ou já ouvimos perguntas do tipo: 

A importancia da matematica “Porque esse monstro existe?”; “Para que serve a 

Matemática na minha vida?”; 

“Porque eu preciso estudar Matemática?”;  Qual é a importância da Matemática 

na minha vida?” 

São perguntas muito comuns  feitas por pessoas que não gostam do assunto 

ou que nem se deram conta de sua infinita importância em nosso cotidiano. 

Como vou mostrar, ela aparece cada vez mais no nosso dia a dia, de forma 

muito intensa e simplesmente posso garantir que não vivemos sem ela. 

Você  quer uma prova? Passe no mínimo uma hora do seu dia sem estar ligado 

ou  relacionado a números. Isso é impossível, pois estamos ligados a eles o 

tempo todo, desde o momento que acordamos. Temos que acordar com o 

despertador marcando um “número”, temos que calcular o tempo que levamos 

até chegar no trabalho, escola, etc.  e ai estão mais números! 
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Utilizando a Matemática no dia a dia  

 

A História da Matemática torna-se um importante instrumento para a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem da mesma, possibilitando assim 

entender conceitos a partir de sua criação, levando em consideração todas 

suas alterações no decorrer da história, facilitando desse modo à compreensão 

para os alunos, bem como despertando sua curiosidade e principalmente 

interesse para futuras pesquisas (OLIVEIRA; ALVES; NEVES, 2008). 

A matemática é utilizada no dia a dia para facilitar a vida do ser humano, pois 

tudo que acontece ao nosso redor está diretamente ligada a esta disciplina. 

Seja fazendo compras no supermercado: somando o quanto irá gastar, calcular 

o troco, calcular possíveis descontos; na rotina de casa: fazendo uma receita, 

calculando os itens que devem ser colocados em unidades, peso e etc.; para 

se locomover: calculando quanto se deve colocar de gasolina de acordo com o 

percurso realizado e valor do combustível, quanto tempo se gasta de um lugar 

ao outro, calcular possíveis gastos extras de uma viagem; no trabalho: 

calculando o pagamento da previdência, calcular as férias, calcular o valor do 

décimo terceiro, valor do salário; e assim por diante. 
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Com o decorrer do tempo, com o avanço científico e tecnológico em destaque, 

a matemática tornou-se essencial na sociedade devido a sua necessidade 

diária, pois está ligada a vários ramos, como a economia, finanças, saúde, 

engenharia, entre outras. Com isso, o estímulo ao estudo e compreensão da 

matéria tendem a aumentar consideravelmente, sendo transmitida aos alunos 

de uma forma moderna, contextualizada, invocando os fatos e acontecimentos 

diários diretamente ligados as suas operações. 

Importante papel que o professor de matemática deve desempenhar é o de 

contribuir para que os alunos aprendam a gostar da mesma e aumente sua 

autoestima. Uma maneira disso acontecer é estudar e se aprimorar sobre 

algumas das principais causas das dificuldades na aprendizagem da 

matemática, obtendo assim avanços e consequentemente melhores resultados 

no ensino desta disciplina (SANTOS; FRANÇA; BRUM DOS SANTOS, 2007). 

Desta forma, o professor tem um papel importantíssimo, sendo responsável por 

agregar um sistema pedagógico que atraia o aluno de forma natural a participar 

da aula, causando-o a curiosidade e aprofundando seu conhecimento na 

disciplina. Trabalhando em cima das dificuldades para diminuí-las, e assim 

elevando a sua autoestima, surge o interesse do mesmo para esta disciplina. 
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Os métodos de ensino e o currículo escolar devem atender ás necessidades 

dos alunos, estando de acordo com a realidade por eles vivida. A disciplina 

pode estar mais ligada a questões do cotidiano para que possa fazer sentido 

ao aluno e este se sinta mais motivado em aprender e lidar com problemas 

enfrentados habitualmente (ALMEIDA, 2006, p. 10) 

Na sala de aula, o professor de matemática enfrenta essas dificuldades 

diariamente, apenas seguindo os critérios que os mesmos adotam, sem seguir 

uma prática ou teoria concreta. Assim, Santos, França e Brum dos Santos 

(2007) ressaltam a importância de se conhecer diversas possibilidades de 

trabalho em sala de aula para que o professor construa a sua prática. 

Destacando a importância de se trabalhar com a história da matemática, as 

tecnologias da comunicação e os jogos como instrumentos metodológicos 

capazes de fornecer os contextos dos problemas e assim, construir estratégias 

para solução de tais problemas. 

Diversos métodos e técnicas poderão ser utilizados pelo docente em sala de 

aula para exemplificar e transmitir os assuntos, desde materiais figurativos 

como virtuais, utilizando a tecnologia. Passando por dinâmicas grupais onde 

são trabalhadas metodologias contextuais, construindo seguimento para definir 

soluções para os problemas expostos pela atividade. 
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Existem vários exemplos da utilização da matemática no cotidiano que são 

importantes para o professor aplicar em sala de aula, pois ao transmitirem seus 

conhecimentos, repassam aos alunos situações diárias comparando com a 

realidade mais próxima, refletindo num melhor aprendizado e ao mesmo tempo 

estimulando o raciocínio lógico. 

A matemática não deve ser vista apenas como pré-requisito para estudos 

posteriores. É preciso que o ensino esteja voltado à formação do cidadão, que 

utiliza cada vez mais conceitos matemáticos em sua rotina (PCN – Edição 

Especial, p.51). 
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O SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL E OS PROCEDIMENTOS DE CÁLCULO

Segundo Constance Kamii (1986), o conceito de número não é transmitido pelo professor e 

memorizado pela  criança através da repetição de exercícios. Esse conceito é construído pelo 

próprio aluno em um processo que  envolve o seu amadurecimento biológico, as experiências 

vividas e as informações que recebe do seu meio. Trata-se de uma relação criada mentalmente, 

fazendo parte do conhecimento lógico-matemático. 

A fonte do conhecimento sobre o conceito de número se encontra no pensamento do individuo e 

não nos objetos a serem contados. Para construir esse conceito é necessário que o indivíduo 

estabeleça alguns tipos de relações entre os objetos.  

A ordenação é uma importante relação envolvida na construção do conceito de número. Ao 

contar objetos a criança necessita estabelecer mentalmente uma relação de ordem entre os 

objetos a serem contados. Outra importante relação envolvida na construção do conceito de 

número é inclusão hierárquica de classes, a criança precisa compreender que cada objeto inclui o 

objeto que o precede, na proporção + 1, compreendendo que contar não é atribuir nomes aos 

objetos contados. 
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Rangel (1992) afirma que ao realizar com sucesso uma contagem com intenção de quantificar 

passa-se por um processo que envolve muitas aprendizagens, uma vez que para a criança 

evoluir até a contagem com êxito ela necessita: juntar objetos que serão contados separando-os 

dos que não serão contados: ordenar os objetos, para que todos sejam contados e cada um 

somente uma vez; ordenar os nomes aprendidos para a numeração dos objetos, utilizando-os na 

sucessão convencional, não esquecendo nomes nem empregando mais de uma vez o mesmo 

nome; associar cada objeto a ser contado com um e só um nome; reconhecer que o último 

número falado ao final da contagem se refer à quantidade total dos objetos e não apenas ao 

último deles. 

Portanto, para construir o conceito de número, a criança precisa fazes a síntese entre esses dois 

tipos de relações: ordem e inclusão hierárquica de classes e esta se dá individualmente. Dessa 

forma, cabe diferenciar que saber a sequência oral não significa saber contar. Na recitação a 

criança pode simplesmente repetir de memória a sequência numérica sem pensar em quantidade. 

Já na contagem, o que se deseja é um problema de natureza quantitativa. Contamos para 

responder quantos têm? Quantos são? Quantos a mais?. Assim o conhecimento da sequência 

oral é uma ferramenta importante para ação de contar e de avaliar quantidade de objetos. 

Saber ler e escrever os números para a criança significa ter domínio de aspectos da realidade e 

do mundo adulto. Assim, a criança não constrói primeiro o conceito de número para depois utilizar 

a numeração falada ou escrita, não havendo, portanto a possibilidade do ensino de números estar 

separado do conceito de sua apresentação. 
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Ao elaborar representações para os números, as crianças não o fazem diretamente pela 

representação convencional. Compreender o uso de algarismos para representar uma quantidade 

é um processo que demanda tempo. Em uma primeira fase a criança produz marcas que não tem 

relação com a quantidade representada, utilizando às vezes sinais diferenciados para registro 

podendo apresentar marcas distintas como letras, números ou sinais, porque muitas vezes a 

criança não diferencia os sinais e suas funções, assim as marcas são mais interessantes para a 

criança do que mostrar a quantidade, portanto o registro não tem a função de comunicar algo 

para alguém. 

Em uma segunda fase é comum que as crianças façam registros com função comunicativa, 

preocupando-se com a quantidade a ser representada. A principal característica dessa fase é que 

as marcas utilizadas para essa representação são muito parecidas com os objetos representados. 

Isso significa que em um registro de uma brincadeira de boliche a representação da quantidade 

de garrafas derrubadas se dará pelo desenho das garrafas uma a uma. Essa fase pode ter uma 

variação, que é a correspondência estrita com os objetos representados, porém não mais com 

desenhos. 
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Finalmente são capazes de fazer representações por meio uma notação numérica. No entanto, 

com frequência utilizarão duas formas de representação combinadas, geralmente o desenho e o 

número, colocando um algarismo para cada objeto representado em uma correspondência clara 

com a contagem, até que confiem no ato de que o algarismo pode representar a quantidade 

desejada. 

Para avançar em suas representações é preciso, contudo, criar um ambiente, que chamamos de 

aritmetizador. Assim como há um ambiente alfabetizador para ensinar ler e escrever em 

linguagem materna, no ambiente aritmetizador são propostas atividades que solicitam a resolução 

de situações-problema que envolvam quantificação. 
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O PAPEL DA RECITAÇÃO E MEMORIZAÇÃO DA SEQUÊNCIA NUMÉRICA 

O conhecimento social permite avançar  na significação das quantidades. 

A recitação e a grafia dão suporte à significação das quantidades.  

“Colar” a representação oral à quantidade permite avançar. 

A contagem fluente permite avançar a contagem física da comparação 1 a 1, e é essencial para 

apoiar a construção das primeiras relações. 

Exemplos: 

1. Numa comparação “6 é maior que 5, porque o seis vem depois do cinco” 

2. Para realizar 6+3 as crianças contam de novo desde o 1. 

Interferências para evoluir: 

• Contar de trás para frente 

• Contar a partir de um número qualquer 

• Comparar números com a mesma unidade (10 e 20, 8 e 18) 

• Socializar as diferentes estratégias das crianças. 
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Atividade para desenvolvimento da contagem falada e ampliação da sequência numérica

Quem vai mais longe 

As crianças sentam formando um círculo; 

Na sua vez, cada um diz um número na sequência ( pode começar no 1 ou em outro 

qualquer); 

Quem não sabe sai da roda ( ou senta); 

Ganha o último que ficar. 

 

Alvo 

O professor escolhe um número alvo de 1 a 50  ou 100. Por exemplo, 23.  

As crianças contam todas juntas a sequência de 1 a 23 e param; 

Quem continuar depois do 23 sai; 

Recomeça-se com as que permanecem, escolhendo outro alvo. 



17

Sequência muda 

O professor bate palmas e as crianças “ mentalmente” contam, um número para cada batida 

de palmas; 

Quando o professor disser “para”, uma criança escolhida continua a contagem em voz alta. 

Novamente , ao dizer “para” todos voltam a contar mentalmente a partir do número falado pela 

criança.  

E, assim, sucessivamente. 

 

 

 A classe em equipes 

A classe é dividida em duas equipes; 

O professor começa a contar e, em um certo momento, ele “erra”; 

A equipe que descobrir o erro ganha 1 ponto; 

Vence quem depois de 4 rodadas tiver mais pontos. 
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Formar- Módulo II O sistema de numeração decimal e os procedimentos de cálculo – Curso de 

Didática Específica de Matemática - Fundação Lemann, Mathema  

Azevedo, Maria V.R. de. –Jogando e construindo matemática. São Paulo: Editoras Unidas, 1993 

Kamii C., DeVries, R$. –Jogos em grupo na educação infantil: implicações da teoria de Piaget. 

São Paulo: Trajetória Cultural, 1991 

Kamii. C.- A criança e o número. 4{ ed. Papirus, 1986. 

Smole, K.S e Diniz, M.I. (orgs.) . Ler, escrever e resolver problemas – Habilidades básicas para 

aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001 

Smole, K.S e Diniz, M.I. e Cândido, P. Resolição de problemas. Coleção Matemática de 0 a 6, vol 

2. Porto Alegre: Artemed, 2000 

Smole, K.S e Diniz, M.I. e Cândido, P. (2006). Caderno de jogos vol 1. Porto Alegre: Artemed, 

coleção Cadernos do Mathema. 

Smole, K.C.S. _ A matemática na Educação Infantil: a teoria das inteligências múltiplas. ED. Artes 

Médicas, 1996 

Este material é uma parte dos textos de sistema de numeração decimal e procedimentos de 

cálculo. Para as próximas semanas iremos aprofundar nos estudos.



BNCC Matemática- Álgebra Ensino Fundamental 
Anos Iniciais
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A unidade temática Álgebra,  tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo 
especial de pensamento – pensamento algébrico – que é essencial para utilizar 
modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações 
quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas matemáticas, 
fazendo uso de letras e outros símbolos. Para esse desenvolvimento, é necessário 
que os alunos identifiquem regularidades e padrões de sequências numéricas e não 
numéricas, estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação de 
interdependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como criar, 
interpretar e transitar entre as diversas representações gráficas e simbólicas, para 
resolver problemas por meio de equações e inequações, com compreensão dos 
procedimentos utilizados. As ideias matemáticas fundamentais vinculadas a essa 
unidade são: equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. Em 
síntese, essa unidade temática deve enfatizar o desenvolvimento de uma 
linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise da interdependência de 
grandezas e a resolução de problemas por meio de equações ou inequações. 



Assista ao conteúdo deste post nos vídeos a seguir
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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/matematica 

https://novaescola.org.br/conteudo/10050/algebra-nos-anos-iniciais 

http://gutoazevedo.com.br/bncc-matematica-algebra-no-1o-ano-do-ensino-fundamental/ 

http://gutoazevedo.com.br/bncc-matematica-algebra-no-2o-ano-do-ensino-fundamental/ 

http://gutoazevedo.com.br/bncc-matematica-algebra-no-3o-ano-do-ensino-fundamental/ 
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BNCC matemática – Geometria Ensino Fundamental anos 

Iniciais

A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e 

procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de 

diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar 

posição e deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de 

figuras planas e espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos 

alunos. Esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer 

conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes. É importante, 

também, considerar o aspecto funcional que deve estar presente no estudo da 

Geometria: as transformações geométricas, sobretudo as simetrias. As ideias 

matemáticas fundamentais associadas a essa temática são, principalmente, 

construção, representação e interdependência.
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No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, espera-se que os alunos identifiquem e 

estabeleçam pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, 

construam representações de espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, 

como suporte, mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras 

representações. Em relação às formas, espera-se que os alunos indiquem 

características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais, associem 

figuras espaciais a suas planificações e vice-versa. Espera-se, também, que 

nomeiem e comparem polígonos, por meio de propriedades relativas aos lados, 

vértices e ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da 

manipulação de representações de figuras geométricas planas em quadriculados 

ou no plano cartesiano, e com recurso de softwares de geometria dinâmica. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

https://novaescola.org.br/conteudo/2039/geometria-tres-atividades-que-nao-podem-faltar

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-importancia-geometria-nas-series-iniciais.htm

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/2039/geometria-tres-atividades-que-nao-podem-faltar
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-importancia-geometria-nas-series-iniciais.htm
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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

https://novaescola.org.br/conteudo/2039/geometria-tres-atividades-que-nao-podem-faltar

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-importancia-geometria-nas-series-iniciais.htm

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/92/conhecendo-as-formas-geometricas-planas

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/157/conhecendo-as-figuras-planas

Assista ao conteúdo deste post nos vídeos a seguir

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/2039/geometria-tres-atividades-que-nao-podem-faltar
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-importancia-geometria-nas-series-iniciais.htm
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/92/conhecendo-as-formas-geometricas-planas
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/157/conhecendo-as-figuras-planas
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BNCC matemática – Números Ensino Fundamental anos 

Iniciais

A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o pensamento 

numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de 

objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No 

processo da construção da noção de número, os alunos precisam desenvolver, 

entre outras, as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, 

noções fundamentais da Matemática. Para essa construção, é importante propor, 

por meio de situações significativas, sucessivas ampliações dos campos 

numéricos. No estudo desses campos numéricos, devem ser enfatizados 

registros, usos, significados e operações. 
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No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa em relação a essa temática é 

que os alunos resolvam problemas com números naturais e números racionais cuja 

representação decimal é finita, envolvendo diferentes significados das operações, 

argumentem e justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a 

plausibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos, espera-se que 

os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, 

sobretudo por estimativa e cálculo mental, além de algoritmos e uso de 

calculadoras. Nessa fase espera-se também o desenvolvimento de habilidades no 

que se refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais e números 

racionais por meio da identificação e compreensão MATEMÁTICA ENSINO 

FUNDAMENTAL de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o 

valor posicional dos algarismos. Na perspectiva de que os alunos aprofundem a 

noção de número, é importante colocá-los diante de tarefas, como as que envolvem 

medições, nas quais os números naturais não são suficientes para resolvê-las, 

indicando a necessidade dos números racionais tanto na representação decimal 

quanto na fracionária
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Assista ao conteúdo deste post nos vídeos a seguir

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/788/os-numeros-na-ordem

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/545/os-numeros-no-mundo

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1193/leitura-e-a-escrita-dos-numeros-ate-4-algarismos

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13541

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/788/os-numeros-na-ordem
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/545/os-numeros-no-mundo
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1193/leitura-e-a-escrita-dos-numeros-ate-4-algarismos
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13541


Senhores professores, esperamos que tenha sido útil e 

produtivo os estudos até aqui. 

Em caso de dúvidas ou sugestões, estamos disponíveis no 

e-mail eppseed@gmail.com

Equipe de Práticas  Pedagógicas – Fundamental I

mailto:eppseed@gmail.com
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