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RESUMO 

 

A matemática exerce uma relevância fundamental para o desenvolvimento das 
crianças, no entanto é bastante temida pelas mesmas. Frente a essa situação surge 
a vontade pedagógica de propor às crianças o aprendizado de uma matemática que 
faça sentido à vida dos alunos. E, portanto, neste trabalho de conclusão de curso 
propõe-se averiguar quais são as possibilidades e as práticas para a educação 
matemática de crianças da Pré-escola, adotadas em escolas municipais do munícipio 
de Cruz Alta/RS. Para atingir os objetivos propostos serão utilizados, basicamente, 
dois tipos de pesquisa: a qualitativa de caráter exploratório, e uma pesquisa 
documental com as escolas da rede municipal de ensino do município de Cruz 
Alta/RS. Participaram da pesquisa os professores regentes das turmas da Pré-escola, 
que atuam em cinco escolas municipais das classes de Educação Infantil. Além disso, 
verificou-se os documentos legais das escolas em relação ao ensino da educação 
matemática, nesse nível de ensino. Aos professores foram aplicados um questionário 
com questões abertas e fechadas, no qual foi respondido por dez docentes da Pré-
escola. Já, para análise dos documentos oficiais das escolas foi utilizada uma ficha 
avaliativa. Tal pesquisa foi fundamentada a partir de estudos em materiais teóricos e 
legais sobre as temáticas da Educação Matemática na Pré-escola. Ao concluir a 
pesquisa constatou-se que os professores pesquisados, utilizam jogos e brincadeiras 
para o ensino da matemática, e que estes realmente acreditam que esta metodologia 
possibilita uma aprendizagem mais significativa, em que as crianças são motivadas e 
incentivadas. Também, concordam que os jogos são de suma importância para a 
formação da criança, onde o jogo ganha uma finalidade educativa. Em sua maioria, 
os docentes que participaram da pesquisa utilizam de atividades diversificadas em 
seus planejamentos, consequentemente atraindo a atenção de seus alunos com 
metodologias atrativas e prazerosas para os mesmos. 
  

Palavras-chave: Educação Matemática. Educação Infantil. Pré-Escola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

Mathematics exerts a fundamental relevance to a child development, however is, quite 
feared by them. In face of this situation, the pedagogical will to propose children a 
learning of mathematics that makes sense to the students arises. Therefore, in this 
final project, I proposed to ascertain the possibilities and practices for the mathematical 
education of preschool children adopted in municipal schools of Cruz Alta/RS. To 
achieve such objectives proposed will be used, basically, two types of research: 
qualitative exploratory character and a documentary research revolved around the 
public municipal schools of Cruz Alta/RS. Regent’s professors participated in the 
research of the pre-school classes, working in five schools of early childhood education 
classes. In addition, it was, found the legal documents of the schools in relation to the 
teaching of mathematics education, at this level of education. Teachers were applied 
a questionnaire with open and closed questions, which was answered by ten teachers 
from preschool to analysis of official documents of the evaluation sheet was used 
schools. Such research was, based from studies in theoretical and legal materials on 
the issues of mathematics education in pre-school. To complete the research found 
that teachers surveyed, teachers resort to games and plays applied to mathematics 
teaching, and they do believe such methods allow a more significative learning, since 
the children become motivated and encouraged. They also agree that games are very 
important for children development, since the game gains an educational purpose. 
Most teachers who participated in this research use diverse activities in their planning, 
consequently attracting the attention of their students using appealing and enjoyable 
methods. 
 

Keywords: Mathematics Education. Early childhood education. Preschool. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo aborda as possibilidades e práticas para a educação matemática 

na Pré-Escola da Educação Infantil. Tratando-se sobre as possibilidades de atividades 

e interação para educação matemática de crianças na Pré-escola, de escolas 

municipais de Cruz Alta/RS. 

Sendo que este tema, enquanto pesquisadora, é de grande interesse desde o 

período do ensino médio, pois, nesta fase de escolarização, a matemática foi 

apresentada de forma desconectada do mundo. Eram símbolos e fórmulas que não 

tinham sentido.  

Frente a essa situação surge a vontade pedagógica de propor as crianças o 

aprendizado de uma matemática que faça sentido à vida das mesmas. E, portanto, 

neste projeto de pesquisa propõe-se averiguar as possibilidades de trabalho de 

educação matemática com crianças da Pré-escola. 

Conforme Pamela Paola Leonardo, Tatiana Comiotto Menestrina e Roger 

Miarka (2014), nesta fase da vida da criança a matemática se torna essencial, já que 

a partir das experiências oportunizadas em seu meio e do diálogo com diversas 

pessoas, os conhecimentos podem ser reinventados e reelaborados.  

E, portanto, o docente pode pensar sobre como interagir metodologicamente, 

partindo do conhecimento prévio da criança, para educar matematicamente. Pois,  

 

[...] a Matemática é de importância fundamental para o desenvolvimento 
integral das capacidades e habilidades do ser humano. [...] tanto para a vida 
quanto para o aprimoramento do raciocínio lógico, da inventividade e da 

capacidade criadora (LEONARDO; MENESTRINA; MIARKA, 2014, p. 56). 

 

Assim como a matemática exerce uma relevância fundamental para o 

desenvolvimento da criança ela, da mesma forma, é bastante temida pelos mesmos. 

Portanto, o presente trabalho busca pesquisar práticas educativas para apresentar a 

matemática de uma forma divertida às crianças. Sendo assim, o problema de pesquisa 

deste trabalho visa responder quais são as possibilidades de atividades e interação 

para educação matemática de crianças da Pré-escola. 

O objetivo geral da pesquisa propõe, averiguar quais são as possibilidades e 

as práticas para a educação matemática de crianças da Pré-escola, adotadas nas 
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escolas do munícipio de Cruz Alta/RS. Enquanto que, os objetivos específicos visam 

investigar quais são as práticas pedagógicas trabalhadas pelos professores em 

relação à educação matemática na Pré-escola; verificar nos documentos legais das 

escolas (Projeto Político-Pedagógico, Regimento Escolar e Plano de Estudo), na Base 

Nacional Comum Curricular e no Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, o que está previsto em relação à educação matemática na pré-escola da 

educação infantil; e identificar possibilidades de atividades para a vivência da 

educação matemática de crianças da Pré-escola. 

Na presente pesquisa acredita-se que os professores de educação infantil das 

escolas estudadas e que participaram da pesquisa, ampliam a utilização da 

matemática e suas possibilidades nas suas práticas pedagógicas, abordando os 

conteúdos trabalhados em sala de aula de forma mais lúdica, dinâmica e atrativa para 

os alunos.  

O presente trabalho está dividido da seguinte forma: no primeiro capítulo a 

introdução, no segundo capítulo é apresentado o referencial teórico. Já, no terceiro 

capítulo encontra-se a metodologia da pesquisa no quarto capítulo são esclarecidos 

os resultados e as discussões obtidas e, por fim, o quinto capítulo, apresenta-se as 

conclusões. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

No referencial teórico do presente projeto, serão apresentados os pressupostos 

teóricos e legais da pesquisa, sendo que o mesmo está dividido em três subcapítulos: 

“Educação Matemática na Educação Infantil”, “Aspectos Legais da Educação Infantil 

e da Educação Matemática” e “Possibilidades e práticas para a vivência da educação 

matemática da Pré-escola”. 

 

 

2.1 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A preocupação pelo ensino da matemática se manifestou em princípios do 

século XX, onde começaram a ser feitas múltiplas reformulações. No entanto, não se 

preocupavam com que a criança sabia ou fazia em relação a mesma, se tendo uma 

maior atenção no 1º e no 2º grau. O ensino da matemática pode ser encontrado na 

obra de María Elena Duhalde e María Teresa González Cuberes, “Encontros Iniciais 

com a Matemática”. Para Cuberes e Duhalde (1998), a criança já chega à escola tendo 

contato com os números, sendo adquiridos no ambiente familiar, em seus jogos e com 

a informação que recebem no contexto sociocultural, aspecto este que deve ser 

levado em conta pelos educadores. 

Segundo Manoel Oriosvaldo de Moura (2011, p. 82), “[...] o ensino de 

matemática requer contribuição de outras áreas de conhecimento e de que o 

fenômeno educativo é multifacetado [...]”. Todas as disciplinas podem fazer uma inter-

relação umas com as outras, e na Matemática não é diferente, ela deve estar 

interligada com as outras áreas do conhecimento. Assim, o aluno poderá ter um 

melhor aprendizado. Sendo que para Moura (2011), “Foi necessário que contribuições 

de outras áreas de conhecimento viessem a se incorporar à matemática para que 

pudéssemos avaliar os erros cometidos em nome da melhoria do ensino” (MOURA, 

2011, p. 82). Assim na matemática a criança consegue um melhor desenvolvimento 

se esta estiver sendo dada juntamente com diversas áreas do conhecimento. 

No que diz respeito à matemática, o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil – RCNEI (1998) diz que: 
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Aprender matemática é um processo contínuo de abstração no qual as 
crianças atribuem significados e estabelecem relações com base nas 
observações, experiências e ações que fazem, desde cedo, sobre elementos 
do seu ambiente físico e sociocultural (BRASIL, 1998, vol.3, p. 217). 

 

Mas, assim como fazer uma interdisciplinaridade entre as disciplinas é 

importante, também que se deve levar em conta o cotidiano da criança. De acordo 

com Leonardo, Menestrina e Miarka (2014), a matemática está presente no cotidiano 

das crianças, aumentando sua capacidade de resolver problemas, ampliando suas 

habilidades e desenvolvendo sua argumentação através dos questionamentos. Assim 

para desenvolver a matemática na educação infantil deve-se explorar o conhecimento 

prévio da criança, transformando em algo prazeroso para as mesmas. 

Seguindo nessa linha de pensamento os autores, Ana Maria L. B. de Carvalho 

e Nelson Antonio Pirola (2004), destacam que a educação infantil deve: 

 

[...] procurar se inserir dentro de uma concepção de educação voltada para a 
construção do conhecimento elaborado pela própria criança, tendo no 
professor, seu principal mediador, proporcionando assim sua inserção crítica 
na realidade social em que vive e favorecendo sua independência e 
autonomia (CARVALHO; PIROLA, 2004, p. 02). 

 

Neste contexto, o professor deve ser apenas o mediador do conhecimento da 

criança, sendo uma educação em que a própria criança constrói seu conhecimento. 

Assim os mesmos autores destacam que dentro desta concepção “[...] a Matemática 

é de extrema importância para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 

tanto para a instrumentação para a vida quanto para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e da criatividade” (CARVALHO; PIROLA, 2004, p. 02). Portanto é na educação 

infantil a etapa mais propícia para desenvolver o entendimento lógico e a criatividade 

da criança, bem como incentivar sua curiosidade e abrir acesso para suas 

descobertas. 

Como dito anteriormente, é na educação infantil que a criança expande seu 

pensamento lógico, mas antes da mesma entrar na escola segundo Carvalho e Pirola 

(2004), ela está constantemente em contato com a cultura, desse modo, recebendo 

variadas informações. Com todas essas informações adquiridas, quando se tenta 

organizá-las, está se obtendo um pensamento matemático. Esse pensamento “[...] 

acontece de várias maneiras: quando ela brinca, joga, conversa, enfim, em qualquer 
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situação que a desafie a pensar sobre fatos, situações e problemas a serem 

resolvidos” (CARVALHO; PIROLA, 2004, p. 02). Com o avanço tecnológico que temos 

nos dias atuais, os alunos recebem informações de todos os lugares, essas 

informações influenciam no pensar matematicamente, que segundo os autores:  

 

[...] relaciona-se com a capacidade de juntar, separar, retirar, estabelecer 
correspondência entre objetos, descobrindo assim suas propriedades (cor, 
tamanho, forma e etc.). Ao se utilizar destas atividades espontâneas e 
estabelecendo relações, a criança constrói noções matemáticas, 
desenvolvendo as habilidades perceptivo-motoras necessárias e isto deverá 
ser o ponto de partida para o trabalho com a Matemática na Educação Infantil 
(CARVALHO; PIROLA, 2004, p. 02). 

 

Para se trabalhar com a matemática na educação infantil deve-se utilizar de 

práticas espontâneas e naturais, para assim se criar situações problemas envolvidas 

no meio-sociocultural da criança. 

 

 

2.2 ASPECTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA  

 

A criança atualmente é considerada segundo a Constituição Federal (BRASIL, 

1988), como um sujeito de direitos, tal como em seu Art. 205 é apontado o direito à 

educação: 

 

A educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 

No entanto, a educação infantil na década de 1980 segundo a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC (2017), era considerada uma educação pré-escolar, 

havendo a compreensão de que a educação infantil era uma etapa antecedente, em 

que preparava a criança para a escolarização, que só teria início no Ensino 

Fundamental. Assim, com a Constituição Federal (1988), o acolhimento às crianças 

de zero a seis anos nas creches e pré-escolas transforma-se em dever do estado. 

Sucessivamente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
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LDBEN n.9.394/96 (BRASIL, 1996), a Educação Infantil passa a ser parte integrante 

da educação básica, garantindo à criança frequentar a etapa da Educação Infantil, 

compreendida entre zero a cinco anos de idade. A obrigatoriedade, porém, inicia aos 

quatro anos de idade na Pré-Escola. No Art. 29, determina que: 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade (BRASIL, 1996). 

 

Essa é a preocupação e o entendimento de infância e criança que se tem hoje, 

visto que trata-se de um sujeito de direitos, educação, desenvolvimento integral, 

cuidados, brincadeiras, dentre outros. 

A Educação Infantil, hoje, tem por prioridade não somente o cuidar, mas 

também o educar, de forma indissociável. Entende-se por "educar", segundo o RCNEI 

(BRASIL, 1998): 

 

[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas 
de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em 
uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 
crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural 
(BRASIL, 1998, vol.1, p. 23).  

 

Para o RCNEI, cuidar é ajudar no desenvolvimento do sujeito, valorizando e 

ajudando a desenvolver suas capacidades. "O cuidado é um ato em relação ao outro 

e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos 

específicos" (BRASIL, 1998, vol.1, p. 24). A preocupação com o cuidar e educar 

envolve aspectos afetivos, cognitivos, motores e social, o que significa, o 

desenvolvimento pleno ou integral da criança, objetivo da Educação Infantil.  

Para a BNCC (2017), o educar e cuidar na educação infantil deve-se: 
 

[...] acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no 
ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas 
propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, 
conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando 
novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar 
[...] que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e 
escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação (BRASIL, 2017, 
p. 34). 
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Assim na BNCC (2017), destaca-se, que é imprescindível articular o 

conhecimento da criança em seu ambiente familiar, com as propostas pedagógicas 

da instituição, para estimular as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, é 

importante também a comunicação entre a instituição de Educação Infantil e a família. 

Dessa forma, para haver uma interação entre a escola e a família, os mesmos 

devem estar cientes das propostas pedagógicas que escola possui, sendo 

documentos que norteiam a instituição em que as crianças estão inseridas. Um dos 

documentos oficiais que orienta a escola é o Projeto Político-Pedagógico (PPP), no 

qual para Celso dos Santos Vasconcellos (2000), “é o plano global da instituição”, que: 

 

Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo 
de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na 
caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 
realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e 
mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da 
atividade prática da instituição neste processo de transformação. 
[...] O Projeto Político-Pedagógico envolve também uma construção coletiva 
de conhecimento (VASCONCELLOS, 2000, p. 169). 

 

Sendo o PPP um instrumento de organização e integração do trabalho 

pedagógico da escola como um todo. Também, é um documento construído em 

conjunto com toda comunidade escolar, no qual Lima Passos Alencastro Veiga (2006), 

destaca em que o projeto não é apenas um conjunto de planos de aprendizagem, “[...] 

Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola” (VEIGA, 2006, p. 13). Não sendo elaborado para ficar 

arquivado, e sim em constante construção e a disposição de toda comunidade. 

Além, do PPP a escola também possui como documento legal, o Regimento 

Escolar o qual, segundo Vasconcellos (2000), ele é uma obrigação legal para o 

funcionamento da escola e, tanto o PPP quanto o Regimento, devem ser produzidos 

pela escola de forma democrática. 

O documento que tem uma visão geral das atividades que serão trabalhadas 

com os alunos é o plano de ensino (ou Plano de Estudo) do professor. Daniela Spudeit 

(2014), destaca que para elaborar esse plano “[...] o professor deve se questionar: O 

que eu quero que meu aluno aprenda? Para isso, o plano de ensino deve ser norteado 

pelo perfil do aluno [...]” (SPUDEIT, 2014, p. 02). Para a autora, deve ser considerado 
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para sua construção o perfil dos estudantes, o Projeto Pedagógico da Escola e o 

conhecimento de mundo.  

Todos esses documentos são de grande importância para que haja uma 

interação entre família e escola, no qual a comunidade participa de sua construção 

integrando-se das propostas pedagógicas. Além disso, é através dos planos de estudo 

que se destaca os conteúdos que serão trabalhados com os alunos, em que o 

professor deve inter-relacionar o assunto estudado com os conhecimentos dos 

estudantes.  

Da mesma forma, deve-se trabalhar com a matemática, associando os 

conhecimentos prévios da criança com o conteúdo a ser trabalhado. No que diz 

respeito à matemática, o RCNEI (BRASIL, 1998) diz que: 

 

[...]a instituição de educação infantil pode ajudar as crianças a organizarem 
melhor as suas informações e estratégias, bem como proporcionar condições 
para a aquisição de novos conhecimentos matemáticos. O trabalho com 
noções matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às 
necessidades das próprias crianças de construírem conhecimentos que 
incidam nos mais variados domínios do pensamento; por outro, corresponde 
a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para viver, participar 
e compreender um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades. 
(BRASIL, 1998, vol.3, p. 207). 

 

No RCNEI (1998), destaca-se que a educação matemática deve ter início na 

educação infantil, onde se deve ajudar a criança a desenvolver seus conhecimentos 

matemáticos e a organizar as informações adquiridas no meio sociocultural.  

Na BNCC (2017), salienta-se que as crianças se deparam regularmente com 

conhecimentos matemáticos, ressaltando a importância de trazer esses 

conhecimentos para a rotina das mesmas, estimulando que desvendem suas 

curiosidades, fazendo com que investiguem e explorem para saná-las. Com esses 

conhecimentos matemáticos a BNCC traz os campos de experiências relacionados a 

educação matemática na educação infantil, em que o aluno deve saber:  

 

Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em 
diferentes suportes. [...] Relacionar números às suas respectivas quantidades 
e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. Expressar 
medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos (BRASIL, 2017, p. 
49 e 50).  
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Assim, cabe ao professor saber mediar o ensino da matemática com o cotidiano 

da criança. Sendo que esses campos de experiências segundo a BNCC (2017), são 

estruturados como: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 

cores e formas; Escuta, fala, pensamento e Espaços, tempos, quantidades, relações 

e transformações. Quanto ao último campo a BNCC (2017), destaca-se a síntese das 

aprendizagens para a matemática, realçando que a criança deve saber: 

 

Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, 
estabelecendo relações entre eles. 
Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, 
demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. 
Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), 
espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio 
de comunicação de suas experiências. 
Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e 
noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois), para 
responder a necessidades e questões do cotidiano. 
Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de 
representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, 
organização de gráficos básicos etc.) (BRASIL, 2017, p. 53). 

 

Essa síntese das aprendizagens é prevista em cada campo de experiências, 

sendo que ela deve ser entendida como “[...] elemento balizador e indicativo de 

objetivos a serem explorados em todo o segmento da Educação Infantil, e que serão 

ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, [...]” (BRASIL, 2017, p. 51). Esses 

elementos devem ser trabalhados ao longo da educação infantil e não como condição 

para o acesso ao Ensino Fundamental. 

 

 

2.3 POSSIBILIDADES E PRÁTICAS PARA A VIVÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA DA PRÉ-ESCOLA 

 

Para se desenvolver a matemática com crianças da Pré-escola, deve-se 

explorar o conhecimento prévio da mesma, e transformá-lo em algo divertido por meio 

de jogos e brincadeiras. Sendo assim, Leonardo, Menestrina e Miarka (2014), 

apontam que a forma de trabalhar a matemática na educação infantil é através de 

atividades lúdicas, mostrando sua presença na música, em histórias, na maneira em 

que organizamos nosso pensamento e em jogos e brincadeiras. 
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No qual o jogo na educação matemática para Moura (2011): 

 

[...] passa a ter o caráter de material de ensino quando considerado promotor 
de aprendizagem. A criança, coloca diante de situações lúdicas, aprende a 
estrutura lógica da brincadeira e, deste modo, aprende também a estrutura 
matemática presente (MOURA, 2011, p. 89). 

 

Não se deve dar o jogo para criança apenas por dar, sem um objetivo a ser 

alcançado, pois o aluno aprende muito mais através de uma simples brincadeira, e 

cabe ao educador fazer essa interação. 

Segundo o RCNEI (1998), são destacados alguns objetivos que devem ser 

trabalhados, tais como a: 

 

[...] contagem oral, de noções de quantidade, de tempo e de espaço em jogos, 
brincadeiras e músicas junto com o professor e nos diversos contextos nos 
quais as crianças reconheçam essa utilização como necessária. Manipulação 
e exploração de objetos e brinquedos, em situações organizadas de forma a 
existirem quantidades individuais suficientes para que cada criança possa 
descobrir as características e propriedades principais e suas possibilidades 
associativas: empilhar, rolar, transvasar, encaixar etc (BRASIL, 1998, vol.3, 
p. 217). 

 

As crianças pequenas nessa fase estão começando a conhecer o mundo e 

fazendo as primeiras interações com o meio, onde sua interação com a matemática 

deve ser de forma a explorar todos os aspectos do cotidiano da criança. Já a BNCC 

(2017), destaca como objetivo a ser trabalhado: 

 

[...] as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, 
habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem 
e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando 
as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas 
aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento. [...] os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão 
sequencialmente organizados em três grupos por faixa etária, que 
correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e às 
características do desenvolvimento das crianças, [...] (BRASIL, 2017, p. 42). 

 

Portanto, a BNCC (2017), tem descrito em seus capítulos os objetivos voltados 

para os campos de experiências, onde os mesmos são organizados em três grupos 

por faixa etária, sendo o terceiro grupo referente à Pré-escola para as crianças 

pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. 
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As possibilidades práticas de se trabalhar a matemática são conforme a 

orientação nacional, pautadas nas brincadeiras: 

 

[...] de construir torres, pistas para carrinhos e cidades, com blocos de 
madeira ou encaixe, possibilitam representar o espaço numa outra dimensão. 
O faz-de-conta das crianças pode ser enriquecido, organizando-se espaços 
próprios com objetos e brinquedos que contenham números, como telefone, 
máquina de calcular, relógio etc. [...] O professor pode organizar junto com as 
crianças um quadro de aniversariantes, contendo a data do aniversário e a 
idade de cada criança. [...] Pode-se organizar um painel com pesos e medidas 
das crianças para que elas observem suas diferenças. As crianças podem 
comparar o tamanho de seus pés e depois olhar os números em seus sapatos 
(BRASIL, 1998, vol.3, p. 218). 

 

Além das práticas supracitadas pode-se trabalhar a música como recurso para 

inserir a matemática. Sendo a musicalização um elemento bastante atrativo, que 

auxilia na atenção e concentração das crianças. 

Com relação a música no RCNEI (1998) destaca-se que: 

 

A expressão musical das crianças nessa fase é caracterizada pela ênfase nos 
aspectos intuitivo e afetivo e pela exploração (sensório-motora) dos materiais 
sonoros. As crianças integram a música às demais brincadeiras e jogos: 
cantam enquanto brincam, acompanham com sons os movimentos de seus 
carrinhos, dançam e dramatizam situações sonoras diversas, conferindo 
“personalidade” e significados simbólicos aos objetos sonoros ou 
instrumentos musicais e à sua produção musical (BRASIL, 1998, vol.3, p. 52). 

 

Desta forma, a música é um elemento onde as crianças se envolvem, podendo 

receber conceitos matemáticos de uma forma interessante. 

Na faixa etária dos 4 aos 6 anos aprofundam-se os conteúdos trabalhados 

anteriormente. No RCNEI (1998) são destacados três blocos de conteúdo a serem 

trabalhados na educação infantil; números e sistema de numeração, grandezas e 

medidas e espaço e forma.  

Sendo que a “[...] organização por blocos visa a oferecer visibilidade às 

especificidades dos conhecimentos matemáticos a serem trabalhados [...]” (BRASIL, 

1998, vol.3, p. 219). No bloco números e sistema de numeração estão a contagem, a 

notação e escrita numérica e as operações matemáticas. Já no bloco grandezas e 

medidas encontra-se a: 

 

• Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas. 
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• Introdução às noções de medida de comprimento, peso, volume e tempo, 
pela utilização de unidades convencionais e não convencionais. 
• Marcação do tempo por meio de calendários. 
• Experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse 
das crianças (BRASIL, 1998, vol.3, p. 225). 

 

No bloco espaço e forma que consta no RCNEI (1998), tem-se a explicação e 

representação da posição de pessoas e objetos, exploração e identificação de 

propriedades geométricas de objetos e figuras, identificação de pontos de referência 

e descrição de pequenos percursos e trajetos. O RCNEI (1998), nos fornece algumas 

possibilidades a serem trabalhadas como: 

 

• jogos de esconder ou de pega, nos quais um dos participantes deve contar, 
enquanto espera os outros se posicionarem; 
• brincadeiras e cantigas que incluem diferentes formas de contagem: “a 
galinha do vizinho bota ovo amarelinho; bota um, bota dois, bota três, bota 
quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove e bota dez”; “um, 
dois feijão com arroz; três, quatro, feijão no prato; cinco, seis, feijão inglês; 
sete, oito, comer biscoito; nove, dez, comer pastéis (BRASIL, 1998, vol.3, 
p.221). 

 

Com todos esses pontos percebe-se a importância de trabalhar a interação 

entre conteúdos e brincadeiras, como as crianças aprendem com o jogo a resolver 

problemas de matemática, algumas vezes sem mesmo o perceber. 

No RCNEI (1998), são destacados os blocos de conteúdo a serem trabalhados 

na educação infantil. Já na BNCC (2017), a organização curricular para a educação 

infantil está organizada em cinco campos de experiências, no âmbito: 

 

[...] dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 
Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as 
situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus 
saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural (BRASIL, 2017, p. 38). 

 

Considerando esses saberes e conhecimentos o campo de experiência 

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”, para a BNCC (2017) é 

onde entra os conteúdos sobre espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; 

hoje, ontem e amanhã etc.), assim como, sobre o mundo físico e o mundo 

sociocultural.  Além disso, nessas experiências um dos conteúdos trabalhados é com 

relação aos conhecimentos matemáticos. Conhecimentos esses que envolvem: 
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[...] contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, 
comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, 
reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de 
numerais cardinais e ordinais etc. [...] Portanto, a Educação Infantil precisa 
promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, 
manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e 
consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e 
indagações. (BRASIL, 2017, p. 41). 

 

Assim, esse campo de experiência tem como objetivo criar oportunidades para 

que as crianças possam ampliar seus conhecimentos, tanto do mundo físico e 

sociocultural, como matemático para que possam utilizá-los em seu cotidiano. 

Seguindo o tópico dos conhecimentos matemáticos as autoras Priscila 

Domingues de Azevedo e Cármen Lúcia Brancaglion Passos (2012), descrevem uma 

troca de experiências com um grupo de professores, sobre matemática na educação 

infantil, de um projeto de formação continuada administrado pelas mesmas. O grupo 

escolheu estudar os jogos e as brincadeiras, na qual confeccionaram um jogo de 

boliche com garrafas pet, onde todas as professoras trabalharam o jogo com as 

crianças em suas turmas. Inicialmente exploraram 10 garrafas pet e uma bolinha de 

meia. Quando brincaram com os objetos, para iniciar o jogo, foram experimentadas 

diferentes formas de organizar as garrafas sendo discutido com as crianças as regras 

do jogo, organizou-se “[...] uma linha para o arremesso que fizeram com uma fita 

crepe, uma fila com uma ordem das crianças, para todos terem a mesma quantidade 

de jogadas” (AZEVEDO; PASSOS, 2012, p. 64). Para os alunos saberem quem 

derrubou mais garrafas a professora: 

 

[...] colou um papel pardo na parede e pediu para as crianças registrarem os 
pontos obtidos em cada rodada usando uma tabela na qual constava o nome 
de cada criança, três colunas para anotar os pinos derrubados em três 
jogadas e uma coluna para o total de pontos. Além disso, as crianças 
puderam registrar também os pontos com desenhos ou com numerais, e, 
depois de jogarem e registrarem três dias consecutivos, algumas das 
professoras fizeram com as crianças um gráfico de barras a partir da soma 
dos pontos das três jogadas, com isso as crianças puderam perceber mais 
facilmente quem tinha obtido mais e menos pontos no jogo (AZEVEDO; 
PASSOS, 2012, p. 64). 

 

Para finalizar o jogo as crianças fizeram um desenho do mesmo registrando o 

que foi mais significativo. Desta forma, foram explorados conteúdos como “[...] 

contagem, comparação de quantidades, ideias de adição e subtração, noção espacial 
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e registro pictórico e numérico. [...] e também sobre a noção do zero, toda vez que 

não derrubavam garrafas” (AZEVEDO; PASSOS, 2012, p. 66). Sendo assim através 

de um jogo simples, utilizando apenas garrafas pet e uma bola de meia, é possível 

trabalhar com as crianças com diversos conteúdos relacionados à matemática e de 

uma forma divertida e diferente. 

Outro jogo que estimula o desenvolvimento matemático, segundo as autoras 

Azevedo e Passos (2012), é o jogo da amarelinha, no qual torna-se possível trabalhar 

a partir dele: 

 

[...] noções espaciais, organização do esquema corporal das crianças, 
contagem, sequência numérica e reconhecimento de algarismos, 
comparação de quantidades, avaliação de distância, avaliação de força, 
localização espacial, percepção espacial e discriminação visual (AZEVEDO; 
PASSOS, 2012, p. 66). 

 

Essa brincadeira é um pouco mais tradicional, mas se não for executada 

mecanicamente e sim, procurando direcioná-las a situações problema e sendo bem 

exploradas, proporciona à criança através do desafio, que ela construa noções 

matemáticas de maneira espontânea. 

A matemática na Educação Infantil, também, pode ser trabalhada com conexão 

à literatura infantil e à geometria (espaço e formas). Uma das histórias a ser explorada 

seguindo as mesmas autoras é a história “A centopeia e seus sapatinhos” de Milton 

Carvalho (2002). Para trabalhar com a literatura infantil mencionada, as autoras 

destacam que foi utilizado o número dos sapatos, deste modo o uso do número 

corresponderá as medidas. 

Na educação infantil é importante trabalhar com as experiências e o cotidiano 

das crianças, e com a matemática não é diferente, pois para explorar a representação 

e as funções do número a autora Eliane Reame (2013), destaca que devem ser 

propostas atividades conforme o contexto familiar e o cotidiano da criança. Uma das 

propostas ressaltadas pela autora é a elaboração de um Livro de Números, que pode 

ser referente a cada aluno ou classe toda, essa proposta consiste em: 

 

[...] identificar alguns números referentes ao contexto familiar da criança: 
números que expressam a quantidade de moradores da casa ou de irmãos, 
por exemplo; números relacionados a medidas, tais como número do calçado, 
altura, peso, data de nascimento, ou número que identificam alguma 
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informação do universo do aluno, como o número de telefone ou de sua casa 
(REAME, 2013, p. 45 e 46). 

 

A autora salienta que a primeira página deve ser destinada à capa do livro e 

para isso deve-se combinar com os alunos como ela será feita, destacando o título do 

mesmo, o nome do aluno e o ano em que o livro foi construído. Esta atividade é um 

exemplo de proposta que precisa do auxílio da família, em que o estudante terá que 

pedir ajuda aos familiares em relação as suas medidas, número do calçado, altura, 

peso, entre outros. Assim, além da matemática, se estimula a interação da família nas 

atividades das crianças. 

Além do jogos supracitados, pode-se utilizar a educação matemática na 

educação infantil através dos jogos de esconder, em que são citados pela autora 

Constance Kamii (1990), onde o jogo pode ser introduzido por coisas simples, desde 

objetos do cotidiano até frutas. A autora utiliza como exemplo cinco laranjas onde: 

 

Neste jogo, o grupo é dividido em dois subgrupos, de tal maneira que algumas 
crianças possam esconder os objetos e as demais possam tentar encontra-
los. 
Quando as últimas encontram três laranjas, por exemplo, elas devem saber 
quantas ainda têm que procurar. Assim, este jogo inclui a divisão de conjunto, 
que envolve adição e subtração (KAMII, 1990, p. 81). 

 

Esta metodologia é uma brincadeira simples mas bastante significativa, em que 

faz com que a criança penas no fato de procurar cinco laranjas está aprendendo 

conteúdos referente a educação matemática. Com esse mesmo intuito além das 

laranjas Kamii (1990), destaca o jogo tradicional de esconde-esconde onde pelo fato 

da professora ter uma intenção pedagógica ele pode tornar-se um jogo para aprender 

matemática. No qual a professora os questiona sobre quantas crianças ainda faltam 

ser encontradas. Como visto nas atividades destacadas anteriormente a matemática 

pode ser trabalhada na educação infantil de diferentes formas, em que as crianças 

aprendem diferentes conceitos matemáticos de maneiras lúdicas e prazerosas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia utilizada nesta pesquisa, a fim 

de atender os objetivos propostos. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Para atingir os objetivos propostos neste projeto foram utilizados, basicamente, 

dois tipos de pesquisa: a qualitativa de caráter exploratório que segundo Antônio 

Carlos Gil (2016), proporciona maior profundidade com o tema objeto de estudo. Ao 

analisar outras experiências sobre a educação matemática de professores na área da 

matemática na educação infantil, em essencial buscou-se metodologias sobre as 

possibilidades práticas de se trabalhar com a matemática com esta faixa etária.  

Ao longo do trabalho foi desenvolvido, também, uma pesquisa documental com 

as escolas da rede municipal de ensino do munícipio de Cruz Alta/RS. Conforme Gil 

(2016), pesquisa documental refere-se a uma pesquisa que consiste na exploração 

das fontes documentais, sendo documentos já analisados ou não. Para esta pesquisa 

foi realizado uma análise dos documentos destas escolas, se os mesmos possuem 

informações sobre a educação matemática na educação infantil. 

 

3.2 OBJETO/SUJEITO DE ESTUDO 

  

A pesquisa aqui apresentada teve como sujeito os professores regentes da Pré-

escola, e como objeto os documentos legais das escolas em relação à educação 

matemática para educação infantil. 

O número estimado de professores da Pré-escola que participaram do 

questionário são de 10 docentes e o número de escolas que participaram da pesquisa 

são cinco. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  

Os instrumentos a serem utilizados na pesquisa foram:  
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 Questionário com questões abertas e fechadas, com os professores da turma 

da Pré-escola, nas escolas da rede municipal de ensino do município de Cruz 

Alta/RS; 

 

 Ficha para analisar os documentos legais das escolas (Projeto Político-

Pedagógico, Regimento Escolar e Plano de Estudo), em relação com a 

educação matemática na Pré-escola da educação infantil.  

 

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O procedimento de coleta de dados se deu a partir de pesquisas em materiais 

teóricos e legais sobre as temáticas da Educação Matemática na Pré-escola, pelos 

estudos referentes aos documentos legais das escolas pesquisadas e da aplicação 

dos questionários às professoras da Pré-escola. 

 

3.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Por meio dos questionários coletados foram utilizados gráficos e tabelas, 

sistematizados e apresentados na forma de texto, a partir de uma reflexão que tenha 

como suporte teórico autores da área da educação matemática, a BNCC e o RCNEI.  

Quanto às análises dos documentos das escolas foi construída uma ficha 

avaliativa para serem feitas as ponderações e reflexões.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente capítulo serão apresentados os resultados obtidos, bem como sua 

análise, acompanhados de uma discussão com embasamento no referencial teórico 

construído. Os dados aqui descritos foram adquiridos a partir de dois instrumentos, 

sendo que o primeiro foi utilizado uma ficha avaliativa dos documentos legais (Projeto 

Pedagógico-Pedagógico, Regimento Escolar e Plano de Estudo), de cinco escolas 

municipais no município de Cruz Alta/RS, analisando se os mesmos possuem 

informações sobre a educação matemática na Educação Infantil. Para isso, tais 

instituições serão indicadas pelos codinomes Escola A, Escola B, Escola C, Escola D 

e Escola E. 

Como segundo instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, 

composto por dez questões, aplicado com dez professores das escolas pesquisadas. 

Essas perguntas foram organizados em dois blocos, sendo que o primeiro visava a 

coleta de dados do perfil dos docentes, e o segundo bloco, tendo como intuito 

corresponder ao objetivo específico indicado por essa pesquisa, que é investigar quais 

são as práticas pedagógicas trabalhadas pelos professores em relação a educação 

matemática na Pré-escola, nas escolas da rede municipal de ensino do município de 

Cruz Alta/RS. Para esse fim, os professores serão indicados pela letra de sua escola 

e seu respectivo número: A1, A2; B1, B2; C1, C2, C3; D1, D2; E1.  

 

 

4.1 CONTEXTUALIZANDO AS ESCOLAS ONDE FOI REALIZADA A PESQUISA 

 

A pesquisa se deu em cinco escolas municipais, todas localizadas na zona 

urbana com funcionamento nos turnos da manhã e da tarde. Na tabela 01, a seguir, é 

mostrado os dados das referidas escolas. 
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 Tabela 01 – Dados das Escolas 
 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

A tabela 01, demonstra que três, das cinco escolas possuem Pré-escola, 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, e uma dessas, também, contém Ensino 

Fundamental Anos Finais e duas escolas são instituições de Educação Infantil. O 

número de alunos varia conforme a quantidade de turmas existentes nas escolas e o 

total de professores vai de oito a vinte e três. 

Com relação à infraestrutura das escolas, a Escola A é distribuída em quatro 

salas de aula, secretaria, sala de informática, cozinha, despensa, dois banheiros, uma 

quadra de esportes, pracinha, pátio e uma biblioteca. A Escola B, possui a sede que 

fica em uma casa alugada, onde no 1° andar dispõe da sala da diretora, três salas de 

aula, uma cozinha com refeitório, dois banheiros, lavanderia e uma despensa. No 

segundo 2° andar ficam duas salas de aula e dois banheiros. O pátio é amplo, e tem 

uma pracinha. A escola possui uma extensão em outra escola, em que ficam as 

turmas de Pré-escola. 

A Escola C, é dividida em nove salas de aula, direção, secretaria, sala dos 

professores, sala de informática, cozinha, refeitório, um banheiro para professores, 

dois femininos e um masculino e um banheiro adaptado para educação infantil, pátio, 

pracinha, quadra de esportes coberta. Possui também sala multimídia, biblioteca, sala 

Escola Turmas Alunos 
Matriculados 

Professores 

A Pré-escola e Ensino 
Fundamental Anos 
Iniciais 
 

162 8 

B Berçário, Maternal e 
Pré-Escola 
 

135 13 

C Pré-Escola, Ensino 
Fundamental Anos 
Iniciais e Finais 
 

342 23 

D Pré-escola e Ensino 
Fundamental Anos 
Iniciais 
 

204 10 

E Berçário e Pré-escola 
 

91 8 
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de atendimento educacional especializado, sala para guardar os materiais de 

educação física e uma sala de supervisão escolar. Já a Escola D, contém sala de 

diretoria, sala de professores, laboratório de informática, sala de recursos 

multifuncionais para AEE, cozinha, biblioteca, banheiro adequado à educação infantil, 

banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, refeitório, pátio 

coberto e pátio descoberto. 

Por último a Escola E, que é composta por quatro salas de aula, sendo que a 

sala de aula da turma do Berçário A possui sala de higienização própria. A escola 

contém também refeitório, cozinha, despensa, lavanderia, secretária, pracinha, dois 

banheiros, sendo que um é para os funcionários.  

 

 

4.2 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 

 

Para a análise dos documentos legais ofertado por cinco escolas municipais no 

município de Cruz Alta, foi elaborado uma ficha avaliativa que possibilitou verificar as 

diferenças existente nos documentos entre cada escola, desde itens específicos à 

educação matemática na Pré-escola, até se apresenta objetivos para os alunos 

atingirem.  

No que diz respeito à questão se a escola possui um item específico em seus 

documentos sobre educação matemática para Pré-escola da Educação Infantil, 

verificou-se que todas as escolas têm este item. No entanto, na parte em quais dos 

documentos ela é mencionada, sendo eles Projeto Político-Pedagógico, Regimento 

Escolar e Plano de Estudo, constatou-se que são apontados em documentos 

diferentes, conforme apresentado na tabela 02 a seguir: 
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Tabela 02 – Documentos em que a matemática é mencionada 
 

Escola Documentos Oficiais 

A Plano de Estudo 
 

B Plano de Estudo, Regimento Escolar 
 

C Plano de Estudo 
 

D Plano de Estudo 
 

E Plano de Estudo, Regimento Escolar, Projeto 
Político-Pedagógico 

Fonte: Autora (2018). 

 

Percebe-se, desta forma, que em todas as escolas a matemática é apontada 

no Plano de Estudo dos professores, sendo que das cinco escolas pesquisadas, três 

delas são mencionadas somente no Plano de Estudo, em contrapartida, uma das 

escolas, além do Plano de Estudo, também é citada no Regimento Escolar, e outra é 

a única em que a matemática é mencionada em todos os documentos ou seja, no 

Projeto Político-Pedagógico, no Regimento Escolar e no Plano de Estudo. 

Nas escolas pesquisadas, foi abordado quantas vezes é mencionada a 

educação matemática na Educação Infantil em seus documentos, sendo representada 

na tabela 03 a seguir. 

 

Tabela 03 – Total de vezes mencionada 
 

Alternativa Escola 

Apenas uma A, C e D 

Duas B 

Três E 

Fonte: Autora (2018) 

 

Conforme a tabela 03, verificou-se que em sua maioria os documentos das 

escolas se referem à Educação Matemática apenas uma vez. Fato esse 

correspondido por três escolas que o mencionam somente uma vez, enquanto uma o 

cita duas vezes, e outra o aborda três vezes. 
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Na tabela 04, a seguir, é mostrado se nos documentos das escolas apresentam 

objetivos para os alunos atingirem. 

 

 Tabela 04 – Objetivos para os alunos atingirem 

Fonte: Autora (2018) 

 

Com a tabela 04, percebeu-se que a maioria das escolas não tem em seus 

documentos, objetivos para os alunos atingirem em relação à educação matemática 

na Pré-escola. Do qual três, de um total de cinco escolas não possuem esses 

objetivos. Sendo que para o RCNEI (BRASIL, 1998), é de suma importância que se 

tenha objetivos para os alunos alcançarem, pois: 

 

Os objetivos explicitam intenções educativas e estabelecem capacidades que 
as crianças poderão desenvolver como conseqüência de ações intencionais 
do professor. Os objetivos auxiliam na seleção de conteúdos e meios 
didáticos. [...] Ao estabelecer objetivos nesses termos, o professor amplia 
suas possibilidades de atendimento à diversidade apresentada pelas 
crianças, podendo considerar diferentes habilidades, interesses e maneiras 
de aprender no desenvolvimento de cada capacidade (BRASIL, 1998, vol.1, 
p. 47). 

 

Com isso, percebe-se que ter objetivos para as crianças é essencial, pois 

determina as competências que podem desenvolver através das intenções do 

professor. Assim a BNCC (BRASIL, 2017, p.13), salienta “[...] que as decisões 

pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por 

meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” [...] e, sobretudo, do que 

devem “saber fazer” [...].” Desta forma tanto o RCNEI (1998) e a BNCC (2017), 

ressaltam que esses objetivos são importantes, até mesmo para ampliar as 

possibilidades de trabalho do professor. 

Neste aspecto, se considerou importante que os documentos oficiais das 

escolas precisam ser revisados, tendo em vista contemplar objetivos e metodologias 

que devem ser atingidos e utilizados para a educação matemática na educação 

Alternativa Escola 

Sim A, E 

Não B, C e D 

Total 05 
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infantil. Deste modo, especialmente, os Projeto Político-Pedagógicos e os Planos de 

Estudo devem ser modificados, a fim de contemplar o que está nos documentos na 

BNCC e RCNEI. 

 

 

4.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

A partir das respostas aos questionários aplicados e devolvidos, foi iniciada a 

análise dos dados obtidos com as questões referentes ao perfil dos professores 

pesquisados, os mesmos sendo demonstrados pela letra de sua escola 

correspondente e seu respectivo número. Tendo seu início na questão “Há quanto 

tempo leciona nesta classe/turma?”, em que os resultados são apresentados na tabela 

05 a seguir. 

 

Tabela 05 – Experiência profissional na classe atual 
 

Período Respostas Obtidas 

Menos de 1 ano D2, E1 

De 1 a 2 anos A2, B1, B2, C1, C2 

8 anos D1 

10 anos A1 

24 anos C3 

Total 10 

Fonte: Autora (2018) 

 

Considerando as respostas obtidas pelos professores, percebe-se que a 

maioria deles têm pouca experiência na classe em que atuam, sendo esta da Pré-

Escola, pois em um total de 10 professores apenas 3 docentes têm experiência 

superior a 8 anos, já os demais trabalham com este nível de ensino por um período 

que varia entre menos de 1 ano e de 1 a 2 anos. Também nota-se que alguns 

professores da mesma escola possuem uma diferença grande entre os anos de 

experiência na turma de Pré-escola, sendo que os professores da Escola A e da 
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Escola D têm 8 anos de diferença entre elas. Já a maior diferença encontrada é na 

Escola C, com 21 anos. 

Ao serem questionados sobre a sua formação profissional, os professores 

pesquisados responderam que possuem licenciatura em Pedagogia, Curso Normal de 

Formação de Professores - Magistério, assim como pós-graduação na área de Gestão 

e Supervisão Escolar, Psicopedagogia Institucional e Clínica e licenciatura em 

História. Dos 10 professores participantes da pesquisa, 7 destes, ou seja, a maioria 

afirmou ter cursado Licenciatura em Pedagogia. 

Na sequência são apresentados os dados obtidos a partir da seguinte pergunta, 

“Há quanto tempo você atua como professor(a)?”, na qual as respostas serão 

apresentadas na Tabela 06. 

 

Tabela 06 – Experiência profissional como professor(a) 

Período Respostas Obtidas 

5 anos E1 

De 14 a 16 anos A1, A2, D1 

De 24 a 26 anos B1, C1 

De 28 a 30 anos C2, C3, B2 

38 anos D2 

Total 10 

Fonte: Autora (2018) 

 

De acordo com a Tabela 06, analisa-se que a maioria dos professores possuem 

uma vasta experiência profissional atuando como professor, sendo que apenas um 

deles contêm um período menor, referindo-se a 5 anos de profissão. Mas, fazendo um 

paralelo com a tabela 05, observa-se que os docentes que têm mais experiência estão 

a menos tempo na Educação Infantil, sendo que o Professor D2 possui 38 anos de 

magistério, no entanto, menos de um ano na Pré-Escola. 

Nas questões anteriores foi analisado o perfil dos sujeitos pesquisados, já daqui 

em adiante será abordado as perguntas referentes às práticas pedagógicas 

trabalhadas pelos professores em relação à educação matemática na Pré-Escola.  

Iniciando com a quarta pergunta, onde os professores foram questionados se 

“trabalham com jogos em sala de aula para o ensino de matemática”, foi respondido 
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unanimemente que sim, ou seja, todos os participantes da pesquisa fazem uso da 

metodologia de jogos. 

Dando sequência foram questionados sobre “com que frequência você trabalha 

a matemática através de jogos em sala de aula?”, considerando as alternativas a 

serem marcadas, dos 10 professores investigados, 5 afirmaram utilizar jogos para 

trabalhar com a matemática em suas aulas, todos os dias. Dos demais, 3 docentes, 

declararam usar tal metodologia uma vez a cada quinze dias, e os outros 2, 

anunciaram que a aplicam uma vez por semana. Tais resultados serão demonstrados 

no Gráfico 01. 

 

Gráfico 01 – Frequência do uso da matemática através de Jogos 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

A partir deste gráfico, percebe-se que nenhum dos pesquisados optou pela 

alternativa “uma vez por mês”, já a opção “todos os dias” foi escolhida por metade dos 

professores, sendo um percentual considerável de docentes que praticam todos os 

dias a matemática através de jogos. Desta forma, a resposta dos professores quanto 

a frequência em que utilizam os jogos para a educação matemática na educação 

infantil, está de acordo com o RCNEI (1998), em que traz as atividades permanentes, 

que são atividades que “[...] respondem às necessidades básicas de cuidados, 

aprendizagem e de prazer para as crianças, cujos conteúdos necessitam de uma 

0%

20%

30%

50%

Uma vez por mês

Uma vez por semana

Uma vez a cada quinze dias

todos os dias
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constância” (BRASIL, 1998, vol.1, p. 55). Assim as atividades são realizadas com 

frequência regular, diária ou semanal. A autora Reame (2013), traz alguns exemplos 

de atividades permanentes para trabalhar a educação matemática, sendo uma delas 

“A matemática nas brincadeiras infantis”, em que: 

 

[...] explora o brincar como uma das atividades permanentes na Educação 
Infantil, que em sua essência permeia o universo lúdico das crianças. [...] 
nossa posição diante dessa temática é apresentada quando consideramos 
as brincadeiras como contextos de aprendizagem significativa da Matemática 
(REAME, 2013, p. 14). 

 

Assim, são atividades tendo em vista a rotina na educação infantil, como a 

autora destaca as brincadeiras e as utiliza para a aprendizagem de conceitos 

matemáticos.  

Para o sexto questionamento, foi feita a seguinte pergunta, “Os conteúdos 

previstos para matemática na BNCC podem ser trabalhados por meio de atividades 

com jogos?”, os professores participantes, responderam que sim. Ou seja, todos eles 

trabalham concepções matemáticas através de jogos, seguindo assim as referências 

apontadas pela Base Nacional Comum Curricular (2017), que sugere que sejam 

trabalhados todos os conteúdos incluindo matemática, de forma lúdica.  

Ainda nesta questão, era pedido aos investigados para que explicassem por 

que esses conteúdos podem ser trabalhados por meio dos jogos, sendo que dos dez 

pesquisados nove responderam a segunda parte da questão.  Assim será destacado, 

a resposta de alguns desses docentes. No qual o professor C1, afirma que “os jogos 

e brincadeiras facilitam a aprendizagem dos alunos, pois eles manipulam e se 

concentram mais, não ficando no abstrato.” Outro Professor denominado D1, declara 

que: 

 

Com certeza, a matemática é fundamental em nossas vidas e, se não 
trabalhada desde cedo de forma divertida, pode ser a causa de grande parte 
de repetentes no futuro. Nas aulas de matemática, os jogos, brincadeiras 
ajudam a criar contextos de aprendizagem significativos. Além de despertar 
na criança o prazer em aprender brincando (PROFESSOR D1, 2018). 

 

O docente da mesma escola, sendo o professor D2, diz que é “através de jogos 

e brincadeiras nesta fase em as crianças estão que se sentem mais motivados e 

incentivados.” E, por último, é destacado o professor E1, no qual responde que “as 
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brincadeiras e os legos ajudam a criança ter noções de quantidade, cores, raciocínio, 

equilíbrio, coordenação motora entre outras.”  

Alguns dos professores também destacam que a matemática está no dia a dia 

da criança, sendo assim a BNCC (2017, p. 35), refere-se que “A interação durante o 

brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e 

potenciais para o desenvolvimento integral das crianças.” Dessa forma, pode-se 

perceber que os professores utilizam os jogos com o objetivo do aprendizado das 

crianças. 

Com a pergunta seguinte do questionário, tem-se como objetivo saber se os 

professores já participaram de alguma formação na área de educação matemática 

para a atuação na Educação Infantil. Assim, verifica-se que dos 10 professores que 

responderam, 6 deles já realizaram curso de formação nessa área. Também foi 

solicitado que descrevessem o tipo de formação, na qual mencionaram as oficinas 

propostas pelo Seminário Internacional e Estadual de Educação da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul – Uergs, atividades disponibilizadas pelo programa 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, curso de Graduação e 

Pós-graduação na disciplina de Matemática na Educação Infantil e cursos com Ana 

Cristina Rangel sobre educação matemática. 

Na questão de número oito, foi questionado se os integrantes da pesquisa 

acreditam que os jogos são importantes na formação da criança, no qual todos 

responderam que sim. Ainda na mesma pergunta, foi pedido que respondessem o 

porquê dos jogos serem importantes, sendo que dos 10 participantes um deles não 

respondeu essa segunda parte da questão.  

Apresenta-se abaixo as respostas de alguns dos professores, sendo eles: 

 

Professor A1: “Porque é através das regras que contêm nos jogos que as 
crianças aprendem o respeito, a atenção, a concentração.” 
 
Professor B1: “A matemática faz-se presente no nosso cotidiano, ensinar de 
forma lúdica com brincadeiras e jogos. As crianças aprendem com interesse, 
buscando respostas de acordo com sua realidade, e vivências a cada dia.” 
 
Professor C1: “Porque através dos jogos eles tem facilidades de entender o 
conteúdo e também faz com que eles se socialize e interage com os colegas, 
aceitando as ideias com facilidades.” 
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Professor D1: “Jogando, a criança experimenta, inventa, descobre, aprende 
e confere habilidades. Também estimula a psicomotricidade, imaginação. A 
aprendizagem torna-se mais eficaz com o uso de jogos.” 

 

As respostas desses professores correspondem ao apontamento feito pela 

autora Reame (2013), sobre o jogo assumindo outra natureza além da lúdica, no qual: 

 

O jogo ganha a finalidade educativa e é considerado como estratégia, 
associada à metodologia de resolução de problemas, para o ensino e a 
aprendizagem de ideias e conceitos. [...] ressaltamos o jogo como contexto 
metodológico para a aprendizagem matemática. Por meio do jogo podemos 
explorar noções matemáticas relativas a quantificação, comparação de 
quantidades, operações, grandezas e figuras geométricas (REAME, 2013, p. 
77). 

 

Com base nas respostas dos professores pesquisados e dos apontamentos 

elaborados pela autora citada acima, foi possível averiguar que existe uma sintonia 

entre suas respostas. 

Na nona pergunta os pesquisados foram questionados se conhecem alguma 

bibliografia sobre matemática, em que metade dos participantes, em um total de 10 

docentes, conhecem alguma bibliografia sobre o assunto, sendo citados alguns 

teóricos como, Tizuko Kishimoto (e sua obra “Jogo e a Educação Infantil”), Katia 

Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Patrícia Cândido (sua obra “Brincadeiras Infantis 

nas Aulas de Matemática”), Eliane Reame (obra “Matemática no dia a dia da Educação 

Infantil”) e Constance Kamii (na obra “A criança e o número”). Mesmo que metade dos 

participantes conheçam algum autor, ainda é muito elevado número dos pesquisados 

que não conhecem ao menos uma bibliografia sobre matemática, sendo que um deles 

pede sugestões de livros.  

Na última questão foi feita aos integrantes do grupo de pesquisados, a seguinte 

questão: “caso você trabalhe com jogos para o ensino da matemática em algum 

momento, na escola, descreva uma atividade em que você os utiliza.”, na qual foi 

possível confirmar que todos os docentes fazem o uso de vários tipos de jogos para o 

ensino da matemática. Os mesmos citaram algumas das atividades que utilizam em 

seu planejamento, sendo elas, jogos de boliche com PVC para trabalhar números de 

0 a 9, bingo dos números, ábaco, blocos lógicos para ensinar as formas, cores e 

tamanhos, jogo da memória, dados gigantes, pescaria com peixes de EVA, dominó, 
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quebra-cabeça, circuitos, caixa com números e letras. Uma das professoras 

descreveu uma atividade na qual estava trabalhando com as crianças:  

 

Estava sendo trabalhado a música Linda Rosa Juvenil e a partir da música 
um dos jogos propostos foi uma trilha numérica, onde havia dois jogadores 
por vez (um era o rei e o outro a bruxa), cada um jogava o dado e conforme 
o número parado tinha que andar, terminava o jogo quando um chegava 
primeiro na linda rosa juvenil (PROFESSOR D1, 2018). 

 

Um dos jogos mais citados pelos professores é o jogo de boliche de PVC, no 

qual o mesmo já foi apontado no referencial teórico desse trabalho pelas autoras 

Azevedo e Passos (2012), em que explicam como explorar todas suas possibilidades. 

Outro jogo mencionado bastante é o dominó, que as mesmas autoras dão um exemplo 

de um dominó gigante, confeccionado com caixas de leite, e descrevem também jogos 

de quebra-cabeça construídos com diferentes caixas e de acordo com a faixa etária 

da criança, sendo os “[...] tridimensionais [...] a partir de caixas de sabonete, leite, 

gelatina, fósforo, pasta de dentes, barrinha de cereal, pote de iogurte, dentre outras, 

e figuras bidimensionais extraídas de revistas, gibis e livros” (AZEVEDO; PASSOS, 

2012, p. 73). A quantidade de peças depende do nível de desenvolvimento da criança.  

Assim como, os professores fazem uso da metodologia de jogos, também 

concordam que os mesmos são de suma importância para a formação da criança, 

onde suas falas coincidem com da autora Reame (2013), com o jogo ganhando uma 

finalidade educativa. Desta forma, o professor deve continuar incluindo em suas 

práticas educativas diversos recursos didáticos, para a aprendizagem das crianças na 

educação matemática, pois em sua maioria, os docentes que participaram da 

pesquisa utilizam de atividades diversificadas em seus planejamentos, 

consequentemente atraindo a atenção de seus alunos com metodologias atrativas e 

prazerosas para os mesmos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso intitulado, “Possibilidades e 

Práticas para a Educação Matemática de Crianças da Pré-Escola”, aborda 

possibilidades de atividades e interação para educação matemática com crianças da 

Pré-escola. Partindo da motivação de propor para as crianças o aprendizado de uma 

matemática que faça sentido à vida das mesmas.  

Para tal, a pesquisa teve como objetivo geral averiguar quais são as 

possibilidades e as práticas para a educação matemática de crianças da Pré-escola, 

adotadas em escolas do munícipio de Cruz Alta/RS. E como objetivos específicos: 

investigar quais são as práticas pedagógicas trabalhadas pelos professores em 

relação à educação matemática na Pré-escola. Foi possível verificar, que todos os 

docentes fazem uso em suas práticas da metodologia de jogos e que estes realmente 

acreditam que ela possibilite uma aprendizagem mais significativa, em que as crianças 

são motivadas e incentivadas. Fazendo, assim, o uso de tal metodologia com o intuito 

de aprimorar a aprendizagem dos alunos tornando-a mais eficaz. 

A partir do segundo objetivo, “verificar nos documentos legais das escolas, na 

Base Nacional Comum Curricular e no Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, o que está previsto em relação à educação matemática na Pré-

escola da Educação Infantil”. Pôde-se averiguar que os documentos oficiais das 

escolas pesquisadas estão bastante desatualizados, em comparação ao que traz a 

BNCC e o RCNEI à respeito da educação matemática para Educação Infantil. 

Principalmente sobre a parte em que descreve dos objetivos que devem ser atingidos 

pelos alunos, percebe-se que a maioria das escolas não possuem tal objetivo para 

matemática e nem para os outros conteúdos.  

Quanto ao terceiro objetivo, que é “Identificar possibilidades de atividades para 

a vivência da educação matemática de crianças da Pré-Escola”, foi possível através 

dos questionários, identificar diversas possibilidades de práticas que os professores 

fazem uso em suas aulas. Através dos autores do referencial teórico foi possível 

constatar novas atividades, ou até mesmo as próprias citadas pelos professores, mas 

os autores as apresentam de uma forma em que possa utilizar todas as suas 

possibilidades. 
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Partindo desta linha de pensamento, procura-se mostrar com este trabalho 

como as possibilidades e práticas pedagógicas para a educação matemática na Pré-

Escola, podem ser variadas e contextualizadas com a vida diária da criança. Sendo 

que essas atividades podem contribuir para o desenvolvimento dos alunos e ajudá-

los a enfrentar suas dificuldades com situações problemas.  

Para concluir, como sugestão de trabalhos futuros, pode-se desenvolver uma 

pesquisa-ação com essas possibilidades e práticas para algumas turmas da Pré-

Escola, a fim de comprovar os resultados iniciais encontrados. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA AS PROFESSORAS 

 

 

Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura 

Unidade em Cruz Alta 

Acadêmica: Michele Soares Ortiz de Almeida 

 

Questionário 

 

Caro professor. 

 

Este questionário é parte integrante da pesquisa intitulada “Possibilidades e 

Práticas para a Educação Matemática da Pré-Escola”. 

Ressalto que os dados aqui obtidos serão utilizados apenas para fins de estudo 

e, em caso da publicação desse, ou parte deste, o anonimato lhe será garantido. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Atenciosamente 

 

Michele Soares Ortiz de Almeida 

 

Nome da escola: 

___________________________________________________________________ 

 

1 – Há quanto tempo leciona nesta classe/turma? 

___________________________________________________________________ 
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2 – Qual a sua formação? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3 - Há quanto tempo você atua como professor(a)?  

__________________________________________________________________________ 

 

4 – Trabalha com jogos em sala de aula para ensino de matemática? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso sua resposta seja negativa, passe para a pergunta 6. 

 

5 – Com que frequência você trabalha a matemática através de jogos em sala de aula? 

 

(   ) Uma vez por mês 

(   ) Uma vez por semana 

(   ) Uma vez a cada quinze dias 

(   ) Todos os dias 

 

6 – Os conteúdos previstos para matemática na BNCC podem ser trabalhados por 

meio de atividades com jogos? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Explique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7 – Já participaste de alguma formação na área de educação matemática para a 

atuação na Educação Infantil? 
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(   ) Sim 

(   ) Não 

Se a resposta for sim, descreva o tipo de formação:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8 – Você acredita que os jogos são importantes na formação da criança? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Porque? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9 – Você conhece alguma bibliografia sobre o assunto? 

 

(    ) Não  

(     ) Sim. Qual? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10 – Caso você trabalhe com jogos para o ensino da matemática em algum momento, 

na escola, descreva uma atividade em que você os utiliza. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B: FICHA AVALIATIVA DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 

ESCOLA A 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 

 

Instituição: Escola A 
 

Possui um item especifico sobre educação matemática para Pré-escola da 
Educação Infantil? 
 
( X ) Sim 
 
(    ) Não 
 

Em quais dos documentos ela é mencionada? 
 
(    ) Projeto Político-Pedagógico 
 
(    ) Regimento Escolar 
 
( X ) Plano de Estudo 
 
(    ) Nenhum 
 

Quantas vezes é mencionada a educação matemática na Educação Infantil? 
 
(    ) 0 
 
( X ) 1 
 
(    ) 2 
 
(    ) 3 
 

Apresenta objetivos para os alunos atingirem? 
 
( X ) Sim 
 
(    ) Não 
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APÊNDICE C: FICHA AVALIATIVA DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 

ESCOLA B 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 
 

Instituição: Escola B 
 

Possui um item especifico sobre educação matemática para Pré-escola da 
Educação Infantil? 
 
( X ) Sim 
 
(    ) Não 
 

Em quais dos documentos ela é mencionada? 
 
(    ) Projeto Político-Pedagógico 
 
( X ) Regimento Escolar 
 
( X ) Plano de Estudo 
 
(    ) Nenhum 
 

Quantas vezes é mencionada a educação matemática na Educação Infantil? 
 
(    ) 0 
 
(    ) 1 
 
( X ) 2 
 
(    ) 3 
 

Apresenta objetivos para os alunos atingirem? 
 
(    ) Sim 
 
( X ) Não 
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APÊNDICE D: FICHA AVALIATIVA DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 

ESCOLA C 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 

 

Instituição: Escola C 
 

Possui um item especifico sobre educação matemática para Pré-escola da 
Educação Infantil? 
 
( X ) Sim 
 
(    ) Não 
 

Em quais dos documentos ela é mencionada? 
 
(    ) Projeto Político-Pedagógico 
 
(    ) Regimento Escolar 
 
( X ) Plano de Estudo 
 
(    ) Nenhum 
 

Quantas vezes é mencionada a educação matemática na Educação Infantil? 
 
(    ) 0 
 
( X ) 1 
 
(    ) 2 
 
(    ) 3 
 

Apresenta objetivos para os alunos atingirem? 
 
(    ) Sim 
 
( X ) Não 
 

 
 
 
 

 



50 

 

 

 

APÊNDICE E: FICHA AVALIATIVA DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 

ESCOLA D 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 
 

Instituição: Escola D 
 

Possui um item especifico sobre educação matemática para Pré-escola da 
Educação Infantil? 
 
( X ) Sim 
 
(    ) Não 
 

Em quais dos documentos ela é mencionada? 
 
(    ) Projeto Político-Pedagógico 
 
(    ) Regimento Escolar 
 
( X ) Plano de Estudo 
 
(    ) Nenhum 
 

Quantas vezes é mencionada a educação matemática na Educação Infantil? 
 
(    ) 0 
 
( X ) 1 
 
(    ) 2 
 
(    ) 3 
 

Apresenta objetivos para os alunos atingirem? 
 
(    ) Sim 
 
( X ) Não 
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APÊNDICE F: FICHA AVALIATIVA DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 

ESCOLA E 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS DAS ESCOLAS 

 

Instituição: Escola E 
 

Possui um item especifico sobre educação matemática para Pré-escola da 
Educação Infantil? 
 
( X ) Sim 
 
(    ) Não 
 

Em quais dos documentos ela é mencionada? 
 
( X ) Projeto Político-Pedagógico 
 
( X ) Regimento Escolar 
 
( X ) Plano de Estudo 
 
(    ) Nenhum 
 

Quantas vezes é mencionada a educação matemática na Educação Infantil? 
 
(    ) 0 
 
(    ) 1 
 
(    ) 2 
 
( X ) 3 
 

Apresenta objetivos para os alunos atingirem? 
 
( X ) Sim 
 
(    ) Não 
 

 
 
 
 
 


