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RESUMO 

 
 

Ao refletir sobre os processos de ensino e de aprendizagem das mais variadas áreas do 

conhecimento, assim como a Matemática, tanto nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

como na Educação Básica de um modo geral, atualmente se faz necessário ter ciência do que 

os documentos oficiais que regem este nível de ensino, Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC e o Referencial Curricular Gaúcho, propõem. Neste sentido a pesquisa intitulada O 

lúdico como recurso no processo de ensino de Matemática nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental: uma reflexão pautada nos Documentos Oficiais, surge da necessidade de se 

responder ao questionamento “Quais recursos pedagógicos e metodologias são propostos nos 

documentos oficiais para os processos de ensino e de aprendizagem de Matemática nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental?” ao qual se baseou para a definição os objetivos norteadores 

do estudo, que são: Caracterizar a primeira etapa do  Ensino  Fundamental,  denominada  

Anos Iniciais, segundo a Lei Nº 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB; Estudar sobre metodologias e recursos voltados ao ensino de Matemática nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental; Verificar nos documentos oficiais, Base Nacional Comum 

Curricular e Referencial Curricular Gaúcho, quais os conceitos matemáticos são propostos 

para este nível de ensino. A partir destes elementos buscou-se pela realização de uma pesquisa 

documental, de cunho qualitativo em que se considerou como objeto do estudo os documentos 

que regem o currículo da Educação Básica, a BNCC em nível nacional, e o Referencial 

Curricular Gaúcho, no estado do Rio Grande do Sul. Ao desenvolver este estudo foi possível 

constatar que os documentos oficiais, tanto a BNCC quanto o Referencial Curricular Gaúcho, 

representam um importante marco para a Educação, pois indicam um caminho a ser trilhado 

para e definição de um currículo que contemple os conceitos básicos de cada área do 

conhecimento, a ser desenvolvido em cada etapa da Educação Básica. No entanto, no que se 

refere a metodologias de ensino e recursos voltados ao ensino de Matemática, verificou-se 

que estes documentos apresentam como indicativo o uso de jogos, softwares e materiais 

concretos, mas de forma pouco aprofundada. 

 
Palavras-chave: Lúdico. Ensino de Matemática. Anos Iniciais. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
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ABSTRACT 
 

 

When reflecting on the teaching and learning processes of the most varied areas of knowledge, as 

well as Mathematics, both in the Early Years of Elementary School and in Basic Education in 

general, it is currently necessary to be aware of what the official documents that govern this level 

of education, the Common National Curriculum Base - BNCC and the Gaucho Curriculum 

Reference, propose. In this sense, the research entitled The ludic as a resource in the teaching 

process of Mathematics in the Early Years of Elementary School: a reflection based on the 

Official Documents, arises from the need to answer the question “What pedagogical resources and 

methodologies are proposed in the official documents for the teaching and learning processes of 

Mathematics in the Early Years of Elementary School?” which was based for the definition of the 

guiding objectives of the study, which are: To characterize the first stage of Elementary School, 

called Initial Years, according to Law No. 9394/96, Law of Guidelines and Bases of National 

Education – LDB; Studying methodologies and resources aimed at teaching Mathematics in the 

Early Years of Elementary School; Check in official documents, Common National Curriculum 

Base and Gaucho Curriculum Reference, which mathematical concepts are proposed for this level 

of education. Based on these elements, we sought to carry out documental research, of a 

qualitative nature, in which the documents that govern the Basic Education curriculum, the BNCC 

at the national level, and the Gaucho Curriculum Reference, in the state of Rio Grande do Sul. In 

developing this study, it was possible to verify that the official documents, both the BNCC and 

the Gaucho Curriculum Reference, represent an important milestone for Education, as they 

indicate a path to be followed for the definition of a curriculum that includes the basic concepts of 

each area of knowledge, to be developed at each stage of Basic Education. However, about 

teaching methodologies and resources aimed at teaching Mathematics, it was found that these 

documents show as indicative the use of games, software and concrete materials, but in a little in-

depth way 

 

 

Keywords: Playful. Teaching of Mathematics. Early Years 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A utilização do lúdico como recurso pedagógico voltado ao ensino de Matemática, não 

apenas na Educação Infantil, mas também nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental vem 

sendo cada vez mais tema de estudo realizados no meio acadêmico. Uma das possibilidades 

que justifica tal fato está no reconhecimento das contribuições destes materiais para o 

processo de abstração dos conceitos matemáticos estudados neste nível de ensino. 

Ainda hoje, a Matemática é considerada por muitos adultos como sendo aquela 

disciplina em que apresentam maiores dificuldades para compreensão, talvez porque sua 

formação inicial possa ter sido desenvolvida através de métodos pouco atrativos, sem o uso de 

materiais que dessem significado aos conceitos estudados. 

Enquanto na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental as 

atividades lúdicas são promovidas através de brincadeiras e essas atividades podem ter 

continuação através de jogos competitivos, com regra, na interação ou para estimular novas 

hipóteses, além de outros recursos pedagógicos e metodologias de ensino. 

Entre os autores que defendem as atividades lúdicas está Piaget, que diz que o sujeito 

aprende através da interação e que este aprendizado serve tanto para quem ensina e para quem 

está aprendendo, ou seja, quem ensina também aprende. 

Para que essas aprendizagens sejam efetivas e tenham continuidade, nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, devem ser estimuladas em ambientes próprios ou especialmente 

preparadas para a realização das atividades e cabe ao professor mediar as ações de maneira 

criativa e que possibilite não apenas aprender, mas ir além daquilo que já se sabe. 

Diante deste contexto, surge a necessidade de realizar um estudo para responder ao 

seguinte questionamento: Quais recursos pedagógicos e metodologias são propostos nos 

documentos oficiais para os processos de ensino e de aprendizagem de Matemática nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental? 

Para responder tal questionamento, foi proposto como objetivos Geral deste estudo 

“Verificar nos documentos oficiais qual a abordagem apresentada sobre o uso de recursos 

pedagógicos e metodologias voltadas ao ensino de Matemática nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental”. 

E como objetivos específicos foram elencados: 



12 
 

• Caracterizar  a  primeira   etapa   do   Ensino   Fundamental,   denominada 

Anos Iniciais, segundo a Lei Nº 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB; 

• Estudar sobre metodologias e recursos voltados ao ensino de Matemática nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

• Verificar nos documentos oficiais, Base Nacional Comum Curricular e 

Referencial Curricular Gaúcho, quais os conceitos matemáticos são propostos 

para este nível de ensino. 

A escolha desse tema de estudo parte principalmente das dificuldades, por mim 

enfrentadas e, também, por ouvir relatos de colegas que dizem não gostar ou terem 

dificuldade na compreensão de conceitos matemáticos, resultantes de experiências vividas na 

infância, visto que nossos pais diziam que não precisávamos brincar, mas estudar, aprender a 

tabuada, por exemplo, o que muitas vezes se tornava um castigo. 

Justifica-se a relevância deste estudo no fato de que cabe a pedagogia conduzir, 

juntamente com seus educadores, um novo processo de construção do conhecimento, 

aprendizagem, passando pelas modificações e adaptações curriculares que possam valorizar o 

educando e suas transformações. 

Além da Introdução, são apresentados nos capítulos a seguir o referencial utilizado 

como respaldo teórico para a pesquisa, no segundo capítulo. No terceiro capítulo é 

apresentada a metodologia da pesquisa adotada, sendo descrito elementos como tipo do 

estudo, metodologia de coleta e análise dos dados, além dos procedimentos éticos. No quarto 

capítulo são apresentados os resultados obtidos e a análise destes. Já ao concluir este 

documento, são apresentadas as considerações finais, resultantes do processo de 

desenvolvimento da pesquisa, e as referências bibliográficas utilizadas. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, é apresentado o referencial teórico que fundamentou o estudo 

realizado, elaborado a partir de autores e pesquisadores que estudam sobre o tema e, também, 

a partir da legislação vigente que rege a educação básica atualmente no Brasil, LDB, BNCC e 

Referencial Curricular Gaúcho. 

 
2.1 OS ANOS INICIAIS NA PERSPECTIVA DOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

Dentro de uma perspectiva de trabalhar nos Anos Iniciais Fundamental em 

documentos oficiais, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é um documento que tem 

como finalidade servir de caráter normativo, que fundamenta e define o conjunto de 

aprendizagens que devem fazer parte da caminhada do educando ao longo de sua caminhada 

na educação básica. 

 
Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC 

devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez 

competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, competência é definida como a 

mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 

cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas 

da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. (BNCC, 

2017, p. 03). 

 

Assegurando direitos de aprender e dos seus desenvolvimentos, estando este de acordo 

com o Plano Nacional de Educação (PNE), que fundamenta-se de forma exclusiva para a 

educação escolar conforme o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)1, que traz princípios éticos, políticos e estéticos, dentro  

de um conceito de formação e educação integral, que permita a construção de uma sociedade 

democrática e justa, inclusiva. 

Sendo a educação reconhecida dentro da BNCC, como caminho para afirmar e 

estimular valores, ações que permita a transformação da sociedade, de forma humana, justa, 

permitindo ao educando desenvolver-se em diversos campos, respeitando e sendo respeitado, 

em todo seu processo de aprendizado na escola. Conforme LDB 9.394/96: 

 
Art. 32º. O Ensino Fundamental obrigatório, [...], terá por objetivo a  formação 

básica do cidadão, mediante: I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, 

tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
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artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da 

capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de 

família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. 

 

Mediante a Constituição Federal de 1988, no artigo 205, que apresenta a educação 

como um direito fundamental, compartilhado entre Estado, Família e Sociedade traz que “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)”. 

Apresentando o Ensino Fundamental com nove anos de duração, esta apresenta-se 

como a etapa mais longa da educação básica, que vai dos 6 aos 14 anos, de acordo com as 

Diretrizes curriculares para o Ensino Fundamental de nove anos, (Resolução CNE/CEB nº 

7/2020), que permite através destas mudanças novos desafios na elaboração de currículos para 

toda esta etapa da escolarização. 

A BNCC do Ensino Fundamental Anos Iniciais, parte da valorização das situações 

lúdicas de aprendizagem, que faz com que o educando possa articular suas experiências 

vivenciadas na educação infantil, avançando de forma progressiva, mediante novos desafios 

em que estabelece o mundo, de possibilidades a fim de testá-los, para que os mesmos possam 

avançar. 

Compreende-se que a criança neste estágio está em profundas transformações que a 

colocam em enfrentamento constante com ela e com o mundo, na busca de autonomia desde 

os movimentos, nas relações, linguagem, escrita, matemática e buscando letrar-se dentro de 

uma visão de construção de novos saberes, de valorização da escola e principalmente na 

construção de uma identidade mediada nas relações coletivas com aqueles que fazem parte de 

seu mundo. Segundo a BNCC, 

 
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como 

foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se 

apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento 

de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas 

diversificadas de letramentos (BRASIL, 2017, p. 59). 

 

A BNCC, apresenta a necessidade de esta criança avançar no seu desenvolvimento 

desde a oralidade, percepção, compreensão e representação que são fundamentais para a 

apropriação do sistema de escrita alfabética como em outros sistemas como signos 

matemáticos, artísticos, científicos. De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 11/201029, [...] os 
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conteúdos dos diversos componentes curriculares [...], ao descortinarem às crianças o 

conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar 

a leitura e a escrita de um modo mais significativo (BRASIL, 2010). 

Ampliando desta forma suas experiências dentro do contexto social e familiar, e 

cultural nestes espaços a mesma encontra estímulo para o desenvolvimento de um 

pensamento criativo, e crítico mediante a construção realizada por ela. 

Na área da linguagem no Ensino Fundamental Anos Iniciais, os componentes 

curriculares tematizam muitas práticas principalmente as que estão ligadas a culturas infantis 

tradicionais e contemporâneas, assim as práticas nos dois primeiros anos desse segmento, 

compreende-se que o processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica, pois a 

criança necessita aprender a ler, escrever, ser letrada uma vez que desta forma ele amplia a 

capacidade de construir conhecimentos nos diversos componentes, mediante inclusão de sua 

cultura letrada, partindo de uma autonomia e protagonismo na vida social. 

 
Diferenciar desenhos/grafismos (símbolos) de grafemas/letras (signos); desenvolver 

a capacidade de reconhecimento global de palavras (que chamamos de leitura 

“incidental”, como é o caso da leitura de logomarcas em rótulos), que será depois 

responsável pela fluência na leitura; construir o conhecimento do alfabeto da língua 

em questão; perceber quais sons se deve representar na escrita e como; construir a 

relação fonema-grafema: a percepção de que as letras estão representando certos 

sons da fala em contextos precisos; perceber a sílaba em sua variedade como 

contexto fonológico desta representação; até, finalmente, compreender o modo de 

relação entre fonemas e grafemas, em uma língua específica (BRASIL, 2017, p. 91). 

 

Assim compreende que as competências de linguagem para Anos Iniciais, “deve 

primeiramente compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e 

Cultural de natureza dinâmica, reconhecendo os valores como forma de significação da 

realidade e expressão da subjetividade e identidade social e cultural” (BRASIL, 2017, p. 67). 

Outro fator fundamental dentro da linguagem é o educando ter a capacidade de 

explorar as diversas práticas da linguagem, como as artísticas, corporais e linguísticas, que se 

apresentam em diversos campos da atividade humana, como também na vida social, 

colaborando para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. 

Utilizando assim diversos fatores de linguagem como verbal, oral, visual, motora, 

utilizando libras, e escrita comum, expressando-se mediante questões corporal, visual, sonora 

e digita, assim este educando pode partilhar saberes e experiências produzindo sentido em 

suas falas mediante a linguagem que utiliza. 

 
Assim, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no eixo Oralidade, aprofundam-se o 

conhecimento e o uso da língua oral, as características de interações discursivas e as 
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estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais; no eixo Análise 

Linguística/Semiótica, sistematiza-se a alfabetização, particularmente nos dois 

primeiros anos, e desenvolvem-se, ao longo dos três anos seguintes, a observação 

das regularidades e a análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e 

seus efeitos nos discursos; no eixo Leitura/Escuta, amplia-se o letramento, por meio 

da progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível de 

complexidade crescente, assim como no eixo Produção de Textos, pela progressiva 

incorporação de estratégias de produção de textos de diferentes gêneros textuais. 

(BRASIL, 2017, p. 91). 

 

 

Ainda de acordo com a BNCC, neste nível de ensino o professor deve levar seu aluno 

a desenvolver o senso estético para reconhecer, fluir e respeitar as diversas manifestações 

artísticas e cultural, como a participação de práticas artístico cultural, com respeita a 

diversidade de saberes, avançando seu conhecimento nas tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, fundamentado numa reflexão ética de diferentes práticas 

sociais. 

 
[...] Anos Iniciais (1º e 2º anos) do Ensino Fundamental que se espera que ela se 

alfabetize. Isso significa que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica. 

Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da 

escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, ou seja, 

consiga “codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em material gráfico 

(grafemas ou letras), o que envolve o desenvolvimento de uma consciência 

fonológica (dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos 

sonoros maiores como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do  

português do Brasil em seus vários formatos (letras imprensa e cursiva, maiúsculas e 

minúsculas), além do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois 

sistemas de materialização da língua (BRASIL, 2017, p. 89). 

 
Dentro dos Anos Iniciais o estudo de português fundamenta-se assim no campo da 

vida cotidiana, campo artístico literário, campo das práticas de estudo e pesquisa e campo da 

vida pública. 

De acordo com estas finalidades educacionais a CF 88 no artigo 210, apresenta a 

necessidade de alguns conteúdos mínimos a serem trabalhado no Ensino Fundamental, com 

finalidade de assegurar a este educando uma formação básica comum e respeito os valores 

culturais, artísticos, nacionais e regionais (Brasil, 1988). 

E em 20 de dezembro de 1996 nasce a LBD 9.394/96, que realiza adequações 

necessárias e modernas até então para a educação e uma nova realidade para o país em se 

tratando de projetos transformadores, uma educação que valoriza os alunos, professores, 

aperfeiçoa currículo, cria participação da comunidade, gestão participativa entre tantas outras 

modificações necessárias. 
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Mas engana-se quem acredita que se dava por encerrada a caminhada de modificações 

e lutas, uma vez que a lei 9.39496, não finalizou a discussões pois estas são permanentes, 

permitindo desta forma novas adaptações que busquem melhoria. 

A lei nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da Educação nacional a ser 

promovida na Educação Básica Brasileira tem, entre suas finalidades. “Art: 22 A Educação 

básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores”. 

Cabe ao professor promover o educando, a formação pautada em metodologias e 

formas atrativas que possibilitem ao aluno não apenas aprender o conteúdo a eles 

apresentados, mas querer avançar nos conhecimentos ao ponto de sentir-se capaz de criar 

novas estratégias para chegar a um resultado final. 

A lei assegura a cada estabelecimento de ensino escolar a autonomia para adequar o 

escolar visando às necessidades e interesses necessários à formação de indivíduos preparados 

para conviver e interagir em sociedade. Lei 9.394/96, conforme o artigo26, Inciso 1º, os 

currículos a que se refere o Caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 

portuguesa e de matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 

político, especialmente do Brasil (BRASIL, ART. 26/96) 

Os conteúdos a serem trabalhados devem levar em consideração a realidade 

significativa para elas, no artigo 32 da LDB, LEI 9394/96, que trata sobre o Ensino 

Fundamental, neste período a criança deverá ser estimulada a aprender, ler, escrever e ser 

capaz de realizar cálculos matemáticos, no Inciso III o “desenvolvimento da capacidade de 

aprendizagem tendo em vista a aquisição de conhecimento e habilidades e a formação de 

atividades e valores”. Pode ser estimulado de maneira lúdica e através da interação com o 

grupo, trabalhar regras de convívio e respeito entre as pessoas. 

Para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental a BNCC (2017), orienta que as situações 

de ludicidades vivenciadas na educação infantil tenham continuidade nos Anos Iniciais. As 

experiências adquiridas devem ser aproveitadas e buscar maneiras divertidas para estimular o 

aprendizado, segundo a BNCC: 

 
Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos 

processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para o 

multiletramento e apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas 

de representação, como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e 

científicos e as formas de representação do tempo e do espaço (...) (BRASIL, 2017, 

p. 58). 
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Nesta fase, as experiências aprendidas na vida familiar e social são compartilhadas 

com os colegas durante as brincadeiras e com isso mais possibilidades e conhecimentos 

podem ser ampliados. O professor deve estar atento a essas experiências e partir delas 

estimular a criança a querer ir além desse conhecimento. O sucesso na aprendizagem irá 

depender das estratégias utilizadas para estimular o conhecimento. 

Ao trabalhar com matemática nos Anos Iniciais, é fundamental que ocorra 

apresentação do que é matemática e como esta é compreendida, pois segundo Macedo (2006) 

a Matemática é a ciência que trata das medidas, propriedades e relações de quantidades e 

grandezas que inclui a Aritmética, álgebra e geometria, trigonometria entre outros. 

Esta disciplina permite que os alunos possam explorar uma variedade de fatores que 

fazem parte de seu dia a dia, e incorporar contextos que auxiliaram em toda sua vida, dando 

sentido ao mundo real, sendo a matemática a ciência para o dia a dia, desde comprar um pão 

para o café, a fatores bem mais complexo. 

E a escola tem um papel fundamental na organização deste saber, e nos Anos Iniciais 

mais ainda, pois é nesta fase que se forma e constrói a base para as demais anos e caminhada 

de aprendizado, com conceitos, e saberes matemáticos que serão utilizados ao longo da vida 

de cada sujeito. 

Dentro dos Anos Iniciais, é fundamental trabalhar com artes visuais, dança, música e 

teatro como forma de articular o conhecimento destas linguagens como fenômenos artísticos 

que permitem o criar, o construir, mediante leituras de mundo, e liberdade de expressão. 

 
A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino e aprendizagem 

em Arte, integrando os conhecimentos do componente curricular. Uma vez que os 

conhecimentos e as experiências artísticas são constituídos por materialidades 

verbais e não verbais, sensíveis, corporais, visuais, plásticas e sonoras, é importante 

levar em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva. (BRASIL, 2017, p. 

195). 

 

Já o RCG no que trata o ensino de matemática para o Ensino Fundamental alinha-se 

com a BNCC, e reafirma o compromisso de construir uma formação integral e a importância 

do ensino de matemática para todos os estudantes, seja pela sua aplicabilidade ou na busca de 

construir um pensamento matemático, que foca a superação. Segundo RCG: 

 
É consenso no meio educacional e social a ideia de que a matemática é uma 

construção humana que além da quantificação de fenômenos determinístico, 

contagem, medições de objetos, grandezas e aplicação de técnicas de cálculo com 

números de grandezas, estuda também os fenômenos de caráter aleatória ou seja, 

preocupa-se com o campo da incerteza. (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 48). 
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A partir do Referencial Curricular Gaúcho que se compromete com o desenvolvimento 

do letramento matemático, segundo o Programme for International student Assessment – 

PISA (2012), a BNCC: 

 
É definido como as competências e habilidades de raciocinar,  representar, 

comunicar e argumentar matematicamente de modo a favorecer o estabelecimento 

de conjecturas a formulação e a resolução de problemas em contextos variados, 

utilizando conceitos procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, 

analisar e predizer fenômenos, (BRASIL, 2017, p. 264). 

 

Uma vez que conforme o PISA, o letramento matemático é compreendido como a 

capacidade individual de construir e formular, interpretar a matemática em uma variedade de 

contextos, que permite ao educando a identificar conhecimentos matemáticos fundamentais 

para a compreensão e atuação no mundo. Utilizando e potencializando a construção e 

desenvolvimento de um raciocínio lógico matemático, de forma crítico investigativo para 

construção de uma autonomia matematicamente e em consonância com a BNCC, (2017). 

O componente curricular de matemática deve estar fundamentado na construção de 

etapas que vão do desenvolvimento de competências, que são o reconhecer que a matemática 

é uma ciência humana, furta das necessidades e preocupações de diferentes culturas, “em 

diferentes momentos históricos é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas 

científicos e tecnológicos para alicerçar descobertas e construções inclusive no mundo do 

trabalho (RCG, 2018, p. 49)”. 

Também a RCG (2018), trabalha com o desenvolver, compreender as relações, fazer 

as observações e utilizar e desenvolver, e interagir noções matemáticas nos educandos. 

 
2.2 RECURSOS PEDAGÓGICOS E METODOLOGIAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

NOS ANOS INICIAIS. 

 
O educando ter noções matemáticas é algo fundamental para seu desenvolvimento, 

pois as noções desenvolvidas por estes sujeitos podem ser compreendidas como um ato de 

representação do objeto em si, a BNCC (2017), define que a criança necessita ser inserida em 

atividades de registro de quantidades, através da escrita de números, e organização de gráficos 

básico desde sua caminhada escolar na educação infantil. Também diz que “o conhecimento 

matemático é necessário para todos” BNCC (2017, p. 263). 
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Uma vez que compreende-se que a autonomia construída pelo educando parte da 

apropriação deste sujeito em compreender o mundo, desenvolver criticidade e letramento, 

desta forma a BNCC propoe que, 

 
Todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, 

representar, interpretar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer 

julgamentos bem fundamentados e tomar as representações e índices estatísticos 

para descrever, explicar e predizer fenômenos (BRASIL, 2017, p. 272). 

 

Entre as principais estratégias que a BNCC propõe está o desenvolvimento integral da 

criança, o que devem estar contemplados os aspectos cognitivos e sociais da criança, entre 

esses aspectos o pensamento crítico e o científico. 

Na matemática entre as estratégias utilizadas devem estar contempladas além de 

conhecimentos matemáticos fenômenos do espaço, fórmula, números e conhecimento de 

mundo físico. 

A matemática não se restringe apenas a quantificação de fenômenos 

determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e das técnicas 

de cálculo com os números e com grandezas, pois também estuda a 

incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A matemática cria 

sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, 

do movimento, das formas e dos números, associados ou não a fenômenos 

do mundo físico (BRASIL, 2017, p. 265). 

 

 
Desta forma, existe uma construção de um conhecimento matemático, que permite ao 

estudante investigar e demostrar o processo de resolução ou mesmo dos desafios presentes na 

sua caminhada, criando estratégias didáticas para cada situação para superar os erros como 

forma de aprendizado. 

Assim, compreende-se que o erro não deve e não pode ser visto como um fracasso 

escolar, mas sim como possibilidade de construção de um novo conhecimento, passando ser 

sim um objeto de reflexão e análise de novos caminhos e novas construção de saber. 

Permite assim a criança organizar seu raciocínio, posterior a mesma verbalizar, de que 

forma faria, como faria, e qual motivo de realizar ou fazer, ou seja, este educando realiza 

reflexões sobre o fazer e sua finalidade em seu aprendizado. Para Grando, (2000, p. 51), 

 
[..] o ambiente da sala onde serão desencadeadas as ações com jogos, deve ser 

propício ao desenvolvimento da imaginação dos alunos, principalmente se se tratar 

de crianças, de forma que, ao trabalharem em grupos, eles possam criar novas 

formas de se expressar, com gestos e movimentos diferentes dos normalmente 

"permitidos" numa sala de aula tradicional. É necessário que seja um ambiente onde 

se possibilitem momentos de diálogo sobre as ações desencadeadas. Um diálogo 
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entre alunos e entre professor e aluno, que possa evidenciar as formas e/ou 

estratégias de raciocínio que vão sendo utilizadas e os problemas que vão surgindo 

no decorrer da ação. Nesse ambiente, todos são chamados a participar da 

brincadeira, respeitando aqueles que não se sentem à vontade, num primeiro 

momento, de executar a brincadeira, criando alternativas de participação, tais como: 

observação dos colegas, juiz do jogo ou monitor das atividades. 

 

Sendo que aquela visão pedagógica do educador que tinha como base cumprir o 

estabelecido de vencer o conteúdo, não agrega muitas vezes o aprender, ou o desenvolvimento 

do educando, uma vez que para construir habilidades é fundamental que as competências 

matemáticas possam avançar dentro de uma visão crítica e autônoma do educando. 

Machado (2002), apresenta que as competências refere-se a qualidade inerente aos 

seres humanos, composta de micro competências ou seja, habilidades de intervenção na 

realidade, pois o processo de ensino e aprendizagem de matemática deve ocorrer de forma 

consciente, proporcionando ao educando ações desafiadoras dentro da escola, que permita 

uma reflexão, que possibilite sua emancipação. 

Sendo possível esta construção do conhecimento dentro de uma visão de Trigo e 

Nunes (2011) “o desenvolvimento da argumentação e a construção coletiva do saber”, permite 

ao educando avançar nas suas descobertas, nos seus desejos e descobrir assim conceitos 

matemáticos por si mesma. 

 
[...] nos modelos propostos se estabelecem: uma etapa introdutória de interpretação e 

organização de ideias, um momento seguinte de elaboração das ideias e 

experimentação propriamente dita e por fim, a consolidação do processo através da 

reflexão, sistematização dos conhecimentos produzidos, conclusão e registro das 

aprendizagens (TRIGO; NUNES, 2011, p. 33). 

 

Na matemática não aprendemos apenas as operações matemáticas mais também, os 

recursos utilizados pelo docente podem auxiliar e ampliar as possibilidades em todas as áreas 

dos conhecimentos. 

Desta forma a criança busca construir soluções e encontrar alternativas para o 

desenvolvimento de seu raciocínio como também avançar no senso crítico e nas habilidades 

essenciais para uma vida cidadã , tendo consciência de sua importância , de seu papel dentro 

da escola e da sociedade, quando o educando atinge esta maturidade percebe-se que o 

educador conseguiu realizar as mediações necessária para este aprendizado, sendo assim um 

sujeito reflexivo , elaborador de conhecimento (Trigo; Nunes, 2011). 

Dentro desta construção de novas oportunidades é necessário elucidar que pouco 

adianta a criança ter acesso a novos modos de exposição ou metodológicos se a mesma não 

colocar em prática, não vivenciar estes conteúdos na sua realidade de vida, uma vez que o 
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aprender o construir saberes em sala de aula deve passar os muros da escola e ser vivenciados 

na sua realidade cotidiana. 

Percebe-se assim, que os conteúdos trabalhados nos Anos Iniciais  devem ser 

articulados com esta caminhada do educando para que ele possa aprender e visualizar sua 

realidade seu mundo. 

Para que esta criança das Anos Inicias compreenda e entenda suas expectativas de 

aprendizagem segundo o que traz Kamil (2011), apresenta a importância de sempre recordar 

que a criança leva alguns anos para compreender o sistema de numeração decimal, 

construindo etapas de abstração para que a mesma possa executar trocas e operar com 

números , tendo a noção real que para compor dezenas, necessita ter unidades e organizar 

estes de forma em dez em dez para dar centenas e assim por diante, necessita visualizar, de 

forma concreta estes saberes. Para Piaget (1971, apud Kmail, 2011, p. 119), pode a criança 

construir dois tipos de abstração: 

 
Empírica: o foco da criança é uma determinada propriedade do objeto, constituindo 

o conhecimento físico; Construtiva ou Reflexiva: a criança estabelece relações entre 

diferentes propriedades de um dado objeto, construindo o conhecimento lógico- 

matemático. 

 

 
Para que ocorra esta autonomia a criança deve ser estimulada, pelo educador e pelas 

pessoas que fazem parte de seu lar, assim a mesma ao ler, compreender, irá elaborar conceitos 

e conhecimentos matemáticos, mediante habilidades que construíram competências 

matemáticas. 

Dentro de um avanço constante que vivenciamos numa era de tecnologia e 

conhecimentos novos é fundamental que o educador rompa com aquele modelo que ele 

mesmo aprendeu quando estava na escola, é fundamental estar atualizado, uma vez que a 

criança deve aprender segundo Piaget (apud Kamil, 2001), deve ocorrer o processo de ensino 

e aprendizagem num ambiente livre de recompensas e punições, permeado pelo diálogo 

através de sanção por reciprocidade, motivando a criança a atingir regras internas de condutas 

(Kamil, 2001, p. 94). 

Este ambiente de construção do conhecimento em sala de aula promove desafios e 

desejos de aprender, permite que a criança crie e resolva situações elevando seu raciocínio, 

dentro de um processo de aprendizado de desafios, de desejos. Para Trigo e Nunes 2011: a 

aprendizagem deve ocorrer de forma construtiva pela criança através de : levantamento dos 

conhecimentos prévios dos educandos acerca da temática e conceitos matemáticos 
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envolvidos; preocupar-se com a sequência didática, direcionando as atividades para 

desenvolver habilidades necessárias para posteriores experimentações; trabalhar com poucos e 

pequenos grupos, organizando outras atividades para os alunos que não estiverem envolvidos 

com o experimento, avaliação participativa , organização de espaço e tempo atividades. 

O ensino de matemática para as crianças das Anos Iniciais não é uma tarefa fácil como 

se imagina, pois, na base que se constrói desejos de aprender, e esta tarefa exige um educador 

capaz de modificar-se de buscar mediar e conduzir os alunos mediante saberes e experiências 

vivenciadas com sucesso em outros momentos conduzindo este educando a novos desafios. 

 
Os contextos na Educação Matemática realista são pontos de partida da atividade 

matemática. Contextos realistas estão relacionados ao que é familiar e experiência 

pelo aluno, àquilo que não lhe é estranho, ao concreto no sentido das operações 

mentais, ao imaginável. Mais do que o utilitário ou manipulável, estamos falando do 

que pode se tornar real na mente, o que contribui para que situações, problemas e 

atividades tenham significado para as crianças (BRASIL, 2014, p. 8). 

 

Dentro de um processo de aprendizagem de matemática é fundamental que o educador 

possa identificar algumas características de seus educandos para que a construção de métodos 

permita a ele desenvolver ações de desafios, com clareza do que desenvolver em sala de aula 

afim de que os conteúdos trabalhados possam ser compreendidos e aprendidos. 

Assim este plano de trabalho deve estar presente ações de auxílio para o 

enfrentamento dos desafios, uma vez que o papel do educador dentro da escola é transformar, 

dar significado aos conhecimentos proporcionando novos conceitos a fim de termos uma 

aprendizagem significativa e desafiadora: 

 
Pode se dizer que, nesse planejamento, a intencionalidade do professor para 

trabalhar as noções pertinentes ao conhecimento matemático precisa ficar explícita, 

deixando claro o que os alunos sabem a respeito e se compreenderam a proposta; 

ativar os conhecimentos prévios úteis para a compreensão da proposta; estabelecer 

com eles as expectativas desejadas; possibilitar que os estudantes construam seu 

conhecimento, evitando antecipações desnecessárias ou situações que pouco ou nada 

contribuem para o conhecimento já construído; escutar cuidadosamente os alunos, 

interpretando suas formas de raciocinar; fornecer sugestões adequadas; observar e 

avaliar o processo; possibilitar que os estudantes debatam sobre o assunto, cabendo 

ao professor encorajar a formação de uma comunidade de aprendizagem em sala de 

aula (BRASIL, 2014, p. 9). 

 

Uma vez que os conhecimentos trabalhados em sala de aula, estiverem de acordo com 

as situações vivenciadas fora da escola, permite ao educando a capacidade de ler o mundo 

com outros olhos, com outra visão , ampliando assim a forma de como este sujeito, se torna 

cidadão, e como constrói sua criticidade dentro de uma sociedade em que seu posicionamento 
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deve-se pautar na participação democrática, assim estes saberes e como eles são trabalhados 

na escola, forma sim cidadãos e sujeitos com nova visão de mundo. 

O educador comprometido com estas mudanças está associado a uma nova forma de 

ver o mundo, de compreender seu papel não mais como alguém apenas que transmite 

conteúdos, mas como sujeitos formadores de outros sujeitos conscientes, para que isto ocorra 

este profissional necessita sim avançar em conhecimentos, em novos saberes, mediante 

formação continuada, cursos, seminários entre tantas outras formas de aprender. 

A formação continuada pode contribuir para que o professor amplie seus 

conhecimentos e possa utilizar de estratégias que permitam que o aluno tenha sucesso no 

aprendizado. 

 
Cabe ao professor criar um ambiente problematizador que propicie a aprendizagem 

matemática, uma comunidade de aprendizagem compartilhada por professor e 

alunos. Tal comunidade pode ser entendida como um cenário de investigação, tal 

como proposto por Skovsmose (2000), que defende um espaço de aprendizagem em 

que os alunos possam matematizar, ou seja, formular, criticar e desenvolver 

maneiras matemáticas de entender o mundo. Nesse ambiente problematizador, “os 

alunos podem formular questões e planejar linhas de investigação de forma 

diversificada. Eles podem participar do processo de investigação” (ALRO; 

SKOVSMOSE, 2006, p. 55). 

 

Usar de metodologias que possibilitem trabalhar a interdisciplinaridade pode 

representar avanços no desenvolvimento do aprendizado não somente em matemática, mas 

também em outras disciplinas, pois permite que professor possa dar sequência ao tema 

programado apresentando novas possibilidades para entender o conteúdo ou novas maneiras 

de encontrar o resultado. Para Smole, Diniz e Cândido, 

 
Para viabilizar o trabalho com situações-problema, é preciso ampliar as estratégias e 

os materiais de ensino e diversificar as formas e organizações didáticas para que 

junto com os alunos seja possível criar um ambiente de produção ou de reprodução 

do saber e, nesse sentido, acreditamos que os jogos atendem a essas necessidades  

(SMOLE, DINIZ E CÂNDIDO, 2007, p. 14). 

 

Percebe-se que a matemática permite mudanças e construções sociais, com conteúdo 

dentro de um contexto em que a aprendizagem serve como libertação de amarras, sendo este 

fruto de uma construção humana, social, cultural, com participação ativa e efetiva, rompendo 

a passividade dos educandos desde sua entrada na escola, cabendo assim a escola introduzir 

novas formas de ensinar e aprender, construindo um cotidiano de lutas e desafios. 

Compreende-se que os jogos podem ser classificados de diversas formas, e maneiras, 

para eles possam ter o objetivo conforme proposto no planejamento realizado pelo educador, 

podendo ser classificados por aspectos externos que referem-se a organização e localização, 
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ou seja por internos ao próprio jogo dentro de um processo de ensino e aprendizagem, dentro 

deste sistema o objeto do jogo e seu lugar ou como acontece a aprendizagem do ensino com a 

prática deste. 

Quanto ao objeto se os jogos se aprofundam ou abordam temas habituais da 

Matemática, seja ela por conteúdo ou procedimentos pode-se dizer que são jogos de 

conhecimento, ou se abordam as possibilidades de se criar novas estratégias para vencer ou 

para não perder, pode-se chamar de “jogos de estratégia” (Corbalán, 1996, p. 32). 

Os jogos de conhecimentos podem ser compreendidos segundo Corbalán 1996: 

 
 

[...] outro recurso para um ensino mais rico, mais ativo, mais criativo e mais 

participativo das mesmas questões matemáticas habituais. Servem para adquirir ou 

fortalecer de uma maneira mais lúdica os conceitos e ou algoritmos tratados em um 

programa de matemática. Sua utilização pode ser tanto para o momento em que se 

apresenta pela primeira vez algo novo ou para revisá-lo após algum tempo. São, em 

geral, aqueles cuja utilidade é mais aceita (ou ao menos, se questiona menos) desde 

qualquer perspectiva 37 pedagógica que se contemple no ensino de matemática 

(CORBALÁN, 1996, p. 33). 

 
O que permite um avanço dentro do conhecimento dos educandos, ao se tratar de jogos 

conforme o autor citado acima os jogos do conhecimento são divididos em três grupos 

importantes que são os jogos numéricos, jogos geométricos e jogos de probabilidade, uma vez 

um jogo possa envolver todos estes grupos. 

Já os jogos de estratégia, ao utilizar os mesmos dentro de um processo de 

aprendizagem de matemática permite que os educandos o início do desenvolvimento de 

pensar matemática e de construir habilidades fundamentais para a resolução da situação 

problema de forma lúdica. (CORBALÁN, 1996). 

Uma vez que para a aplicação dos jogos e de suas características, é necessário que o 

educador tenha conhecimento de onde quer chegar dentro de um processo de ensino 

construído por critérios que fundamentem uma aprendizagem libertadora que permita nortear 

o processo de escolha como de análise dos jogos, uma vez que Kami e De Vries, 1991, 

apresentam três critérios a serem observados pelo educador para que os jogos possam se 

integrar as atividades e integrar o currículo para Kami e De Vries 1991: 

 
1. Propor alguma coisa interessante e desafiadora para as crianças desenvolverem. 2. 

Permitir que as crianças possam se auto-avaliar quanto a seu desempenho. 3. 

Permitir que todos os jogadores possam participar ativamente do começo ao fim do 

jogo (Kami e De Vries 1991, p. 05 - 06). 
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Analisando estes critérios apresentados pelo autor citado acima, percebe-se que o 

primeiro critério de escolha de um bom jogo é ser interessante e desafiador compreende-se 

que o educador tenha conhecimento sobre o nível de desenvolvimento de seu educando, e do 

estágio intelectual do mesmo para que este jogo possa ser desafiador para ele. 

Já dentro de uma compreensão estabelecida no segundo critério, que permiti a própria 

criança avalar seu desempenho, cabe ao educador realizar as alterações e adequações no jogo 

para que seu educando possa ter condições de realizar esta avaliação, do jogo e de si mesma, 

para Kamii e DeVrieis (1991, p. 10),  

 
Quando uma criança tenta obter um determinado resultado, está naturalmente 

interessada no sucesso de sua ação. O resultado deve ser claro a ponto de permitir 

que a criança avalie seu sucesso sem margem de dúvida [...] É preciso evitar 

qualquer situação de ambivalência para que, face a um resultado falho, a criança 

possa julgar onde errou e exercitar sua inteligência na resolução de problemas, 

construindo relações entre vários tipos de ação e vários tipos de reação de um objeto. 

 

O  jogo permite um dos principais recursos a serem desenvolvidos pela criança que é o 

criar, avaliar, e construir uma autonomia dentro de experiências vivenciadas pelo próprio 

sujeito, focando num aprendizado mediado pelo jogo não estando preso no acerto, mas sim no 

aprendizado. 

Ao tratar do terceiro critério que fala sobre a participação ativa de todos os jogadores 

durante o jogo, o mesmo autor, compreende que a mobilização mental e o envolvimento do 

educando está ligado diretamente ao nível de desenvolvimento deste sujeito, cabendo ao 

educador observar a reação do educando no momento do jogo e realizar as adaptações 

necessárias. Para Grando (2000, p. 26), 

 
O interesse pelo material do jogo, pelas regras ou pelo desafio proposto envolvem o 

aluno, estimulando-o à ação. Este interesse natural pelo jogo já é concebido no senso 

comum. Entretanto, alguns educadores acreditam que, pelo fato de o aluno já se 

sentir estimulado somente pela proposta de uma atividade com jogos e estar durante 

todo o jogo, envolvido na ação, participando, jogando, isto garante a aprendizagem. 

É necessário fazer mais do que simplesmente jogar um determinado jogo. O 

interesse está garantido pelo prazer que esta atividade lúdica proporciona, entretanto 

é necessário o processo de intervenção pedagógica a fim de que o jogo possa ser útil 

à aprendizagem [...].  

 

Um dos fatores fundamentais para trabalhar jogos como processo de aprendizagem é 

que este não seja de grande duração, uma vez que os educandos podem perder o interesse pelo 

mesmo e dificultar sua aprendizagem, para Corbalán (1996, p. 67), diz que os jogos de longa 

duração apresentam uma dificuldade para as fases posteriores de análise e não de adéquam ao 

tempo das aulas escolares, podendo não terminar dentro do período de aula, assim cabe ao 
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educador escolher atividades que possam iniciar e terminar dentro do tempo proposto de sua 

aula, com número de participantes dentro do que é estabelecido pelo jogo. 

A utilização dos jogos com materiais concretos permite a criança avançar estimular – 

se pensar, construir e desenvolver-se para isto podem ser utilizados diversos jogos e 

brincadeiras nos Anos Iniciais, como a Torre de Hanói (Figura 01), este jogo é um quebra 

cabeça que tem como base três pinos, em um dos quais são dispostos alguns disco, uns sobre 

os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima para baixo. 

 
Figura 01: Torre de Hanoi 

 

     Fonte: Site Mundo Educação 

Outro jogo muito utilizado é o Tangram (Figura 02), este é um quebra cabeça 

composto por sete peças em formas geométricas, que tem a finalidade de estimular a 

criatividade e a paciência dos alunos. 

 
Figura 02:Tangram 

     Fonte: Site Mundo Educação 



28 
 

 
 

Já o Marco Zero, é um jogo desenvolvido através de outro jogo, tem como finalidade 

trabalhar as operações básica da matemática, sendo composto por um tabuleiro, sendo 

que o jogo tem forma de círculo, hexágono, pentágono, quadrado, triangulo, tem como 

finalidade alcançar o zero no centro do tabuleiro 

Utilizando dados os jogadores podem obter os valores de um a seis e manipulá-lo de 

forma a alcançar a próxima etapa do jogo, mas parta isso é fundamental que o educando 

realize cálculos matemáticos e manipule estes valores. 

Sendo necessário dominar operações básicas de matemática como adição, subtração, 

multiplicação, divisão. 

 
Figura 03: Jogo Marco Zero 

Fonte: Site Professores de Matemática 

 

Este jogo pode ser realizado com diversos participantes cada jogador lança 4 dados, a 

partir destes valores busca-se manipular as operações de forma que possa ser alcançado um 

valor inscrito no primeiro círculo, a partir da primeira jogada o jogador busca manipular seus 

valores para alcançar o valor mais próximo da jogada, vence quem alcançar o primeiro valor 

zero no centro do tabuleiro. 
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Assim compreende-se que ao trabalhar de forma concreta com jogos matemáticos os 

educandos só têm a ganhar, pois vivenciam os desafios de forma concreta, aprendendo, 

criando situações capaz de gerar novos conhecimentos, novos saberes, e aprendizagem 

significativa. 

 
2.3 CONCEITOS MATEMÁTICOS NOS ANOS INICIAIS, SEGUNDO A BNCC E O RCG. 

 

A BNCC traz orientações para estudo de matemática, uma vez que todos os educandos 

devem ter este ensino na escola, não podendo ficar restrito apenas a aplicação de 

quantificação de fenômenos determinísticos, contagem, medição de objetos de grandezas, 

como também avança no campo das incertezas provenientes de fenômenos de caráter 

aleatória, pois, 

 
Apesar de a Matemática ser, por excelência, uma ciência hipotético- -dedutiva, 

porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema de axiomas e postulados, é 

de fundamental importância também considerar o papel heurístico das 

experimentações na aprendizagem da Matemática. (BNCC, 2017, p. 265). 

 

Para que seja garantido o desenvolvimento das competências específicas, a BNCC 

(2017), determina que para cada um dos componentes curriculares seja promovida estratégias 

para desenvolver habilidades tais como: Estabelecer e relacionar conteúdos aos conceitos 

matemáticos. Neste caso, para o Ensino Fundamental, as 5 (cinco) unidades temáticas que 

devem constar no planejamento são: 1) número; 2) álgebra; 3) geometria; 4) grandezas e 

medidas; 5) probabilidades e estatística. (BRASIL 2017). 

 
Essa divisão em unidades temáticas serve tão somente para facilitar a 

compreensão dos conjuntos de habilidades e de como eles se inter- 

relacionam. Na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, 

devem ser enfatizadas as articulações das habilidades com as de outras áreas 

do conhecimento, entre as unidades e no interior de cada uma delas. 

 

No entanto, esses agrupamentos não devem ser considerados a única forma a ser 

seguida, mas servir de base e referência para estimular o educando para desenvolver suas 

habilidades. 

De acordo com o que orientam os documentos curriculares em concordância com a 

(BRASIL 2017). 

 
Nesta lógica, o professor como medidor do processo educativo, ao planejar sua 

prática pedagógica, deve considerar que, para aprendizagem de conceito ou 

procedimento matemáticos é fundamental diversificar as estratégias, os recursos 

didáticos, entre eles os tecnológicos, os jogos, os desafios, considerando que as 
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escolhas metodológicas devem proporcionar um contexto significativo para os 

estudantes. 

 

 

Uma vez que o ensino matemático deve aprofundar na necessidade de levar o 

letramento matemático, definindo assim as competências e habilidades de raciocinar, como 

também de comunicar e argumentar de forma matematicamente, favorecendo os 

estabelecimentos de conjecturas e formulação de problemas. 

Parte também do letramento matemático permite que o educando possa reconhecer os 

conhecimentos matemáticos e sua importância para o perceber, e desenvolver um 

conhecimento e raciocínio lógico matemático. 

 
É imprescindível destacar que as competências gerais da BNCC, apresentadas a 

seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 

três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio), articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de 

habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB (BRASIL,  

2017, p. 05). 

 

Na matemática quanto às competências e especificidades em articulação com os 

diversos campos: Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e probabilidade, podem ser 

definidas nos documentos oficiais, BNCC e RCG, como sendo a área específica em 

desenvolvimento de capacidades e habilidades encontradas no dia a dia. Assim o RCG 

embasado pela BNCC apresenta como competências específicas na área da matemática RCG 

2018: 

 
1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades 

e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma 

ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e 

para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do 

trabalho. 2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a 

capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo. 

2. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes 

campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) 

e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade 

de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 

perseverança na busca de soluções. 

 

No Ensino Fundamental, Anos Iniciais, compreende uma grande expectativa em 

relação ao ensino de matemática uma vez que aprofundam os educandos em diversos campos, 

para que estes possam resolver problemas com números naturais, racionais, com 

representação decimal e finita que envolvem diferentes significados. 
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Nesta fase compreende-se que o educando deve desenvolver habilidades que refere-se 

a leitura, escrita e ordenação de números naturais e racionais, fundamentado que o processo 

de ensino e aprendizado desenvolvido pelo educador permita que o educando possa 

aprofundar seu conhecimento em noção de número e suas representações, suja eles racionais, 

decimais, ou mesmo fracionários. RCG 2018: 

 
Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar 

suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens 

(gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras 

linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). Desenvolver 

e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base 

em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a 

diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 

qualquer natureza. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 

coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a 

questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar 

aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando 

o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

 

No Ensino Fundamental, Anos Iniciais, é necessário trabalhar com os educandos para 

que eles possam medir e comparar as grandezas de uma unidade e expressar o resultado da 

comparação mediante um número. Como também avançar na resolução de problemas que 

envolvam ações como: 

 
[...] resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas 

como comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos) e 

capacidade e volume (de sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de 

fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações entre unidades de medida 

padronizadas mais usuais. Espera-se, também, que resolvam problemas sobre 

situações de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas e 

responsáveis em relação ao consumo. Sugere-se que esse processo seja iniciado 

utilizando, preferencialmente, unidades não convencionais para fazer as 

comparações e medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase em 

procedimentos de transformação de unidades convencionais. No entanto, é preciso 

considerar o contexto em que a escola se encontra: em escolas de regiões agrícolas, 

por exemplo, as medidas agrárias podem merecer maior atenção em sala de aula 

(BRASIL, 2017, p. 273). 

 

 

Uma vez que o ensino de matemática nos Anos Iniciais, buscam a retomada das 

vivências cotidianas da criança com números, formas e espaço, dando sequência as 

experiências construídas na Educação Infantil, através do lúdico e das brincadeiras, assim as 

habilidades matemáticas que os educandos desenvolvem não podem ficar simplesmente 

restrita a aprendizagem de algoritmos das chamadas quatros operações, mesmo com toda sua 

importância. 
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Quando se fala de cálculos é fundamental compreender a importância do 

desenvolvimento de habilidades, de realizar estimativas, ou outros procedimentos a serem 

utilizados para chegar ao resultado. 

 
Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em 

Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de 

significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas aplicações. Os 

significados desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre 

eles e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas 

matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, 

jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria 

dinâmica têm um papel essencial para a compreensão e utilização das noções 

matemáticas. Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a situações que 

levem à reflexão e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização. 

(BRASIL, p,275, p. 2017). 

 

Desta forma, todas as unidades temáticas, trabalham com objetos de conhecimentos das 

habilidades, e considera que as noções matemáticas, são retomadas e ampliadas e 

aprofundadas a cada ano, ou seja, é necessário compreender que a leitura destes 

conhecimentos não deve ser construída de forma fragmentada, ou seja construir habilidades  

de maneira em conjunto das aprendizagens. 

 
Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um contexto, abstrair e 

depois aplicá-la em outro contexto envolve capacidades essenciais, como formular, 

empregar, interpretar e avaliar – criar, enfim –, e não somente a resolução de 

enunciados típicos que são, muitas vezes, meros exercícios e apenas simulam 

alguma aprendizagem. (BRASIL, 2017, p. 277). 

 

 

É considerável que os alunos possam realizar as mediações, e reflexões sobre a 

resolução do problema e questionem os fatos dentro de uma perspectiva de aprender e 

resolver problemas matemáticos, numa visão social, considerando diversos fatores. 

As crianças devem desenvolver algumas habilidades como “utilizar os números 

naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas, 

reconhecendo situações em que os números não indicam uma contagem nem ordem, mas sim 

código de identificação” (BNCC, 2017, p. 280). 

 
A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas 

de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências 

vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva 

sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de 

novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular 

hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em 

uma atitude ativa na construção de conhecimentos. (BRASIL, 2017, p. 37). 
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Sendo necessário que esta criança possa desenvolver habilidades de contagem, 

aproximação, comparar quantidades, construir fatos básicos, como elaboração de problemas 

de adição, subtração que envolvam números até dois algarismos, organizando e ordenando 

objetos familiares ou representações por figuras, nomeando as figuras planas, círculo, 

quadrado, retângulo e triangulo em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em 

contornos de faces de sólidos ou geométricos. 

Avançando dentro de habilidades de decomposição de números naturais até 1000, 

problemas envolvendo diferentes significados como separar, retirar, juntar, dobro, metade, 

como avançando na identificação de regularidade de sequência e determinação de elementos 

ausentes na sequência, como também conhecer figuras geométricas, e suas características. 

 
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do conhecimento 

ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas 

de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando 

tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. 

Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela 

vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem 

respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a 

cultura, com as tecnologias e com o ambiente (BRASIL, 2017, p. 39). 

 

Como  também mediadas de capacidades de massa, decomposição, o que significa 

metade, terça parte, propriedade de igualdade, horas, tempo, sistema monetário brasileiro. 

Já a RCG (2018), traz um cabedal de fatores que devem ser trabalhados pelos 

educandos como reconhecer que a matemática, é compreendida como uma ciência humanas, 

frutos das necessidades de solucionar os problemas do mundo do trabalho. 

Apresentando uma capacidade de desenvolver um raciocínio lógico, um espírito de 

investigação e capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos 

conhecimentos matemáticos, como compreender as relações entre conceitos e procedimentos 

dos campos diversos da matemática que abrange (aritmética, álgebra, geometria, estatística e 

probabilidade). 

Ao  fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes 

nas questões sociais e culturais, como forma de organizar o conhecimento, aprofundando a 

capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos. Utilizando processos e 

ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias, digitais disponíveis para modelar e resolver 

problemas cotidianos, sociais, enfrentando situações problemas em múltiplos contextos 

inclusive para sintetizar conclusões em diferentes registros como gráficos, tabelas e esquemas. 
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Interagindo com seus pares de forma cooperativa, através de trabalho coletivo e 

participativo para o desenvolvimento de pesquisa que permitem o responder questionamentos 

na busca de solução problema de modo a identificar aspectos consensuais em determinada 

questão. Uma vez que nos Anos Iniciais a expectativa é que os estudantes possam reconhecer, 

medir e comparar grandezas com uma unidade e expressar o resultado da comparação por 

meio de número, (Rio Grande do Sul, 2018, p. 54). 

Segundo RCG, (2018), o educando deve ter como objeto do conhecimento nas 

unidades de números contagem de rotina, ascendente e descendente, desenvolvendo 

habilidades de utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em 

diferentes situações, desenvolver leitura, escrita e comparação de números naturais até 100, 

reta numérica, contar a quantidade de objetos, registros verbais e simbólicos através de jogos 

de brincadeiras 

Como também ter conhecimento e desenvolver-se em relações de álgebras com 

padrões e numéricos, investigação de regularidade ou padrões em sequencias, organizando e 

ordenando objetos familiares ou representações por figuras, sequencias recursivas, 

observações e seriações numérica, em geometria localizar os objetos de pessoas no espaço, 

descrevendo e localizando pessoas utilizando direita e esquerda. 

O conhecendo referente as medidas de tempos, relógio, calendário, sistema monetário 

brasileiro, assim a RCG, caminha de forma conjunta com a BNCC, fundamentada no auxílio e 

construção de um saber que permite ao aluno um avanço em todos os aspectos matemáticos, 

construído assim uma autonomia, capaz de avançar em diversos campos sociais e culturais. 

Dentro da BNCC no Ensino Fundamental, Anos Iniciais: Unidades Temáticas, objetos 

do Conhecimento e Habilidades, orienta-se que este estudo deve retomar para as vivências 

cotidianas das crianças com números, formas e espaços, como também as experiências 

desenvolvidas por estas. 

Orientando que o pressuposto da aprendizagem de Matemática possa estar relacionada 

a compreensão, e apreensão de significados dos objetos matemáticos, podendo ser utilizados 

diversos mecanismo como livros didáticos, ábacos, jogos, vídeos, calculadoras software e 

outros meios que possam contribuir para o avanço da aprendizagem, uma vez que em todas as 

unidades temáticas a delimitação dos objetos de conhecimento e das habilidades compreende 

que as noções matemáticas são retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano, sendo 

fundamental, orientando para que a leitura destas habilidades não sejam fragmentadas. Para 

BRASIL, (2017, p. 278): 
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Habilidades representam um conjunto das aprendizagens demanda a compreensão de 

que ela se conecta com as habilidades dos anos anteriores o que leva à identificação 

da aprendizagem já consolidadas e em que medida o trabalho para o 

desenvolvimento das habilidades em questão serve de base parar as aprendizagens 

posteriores. 

 

Uma vez que o desejo de aprender e a curiosidade do educando não pode e não deve 

ser freada, devendo estar ligada ao entusiasmo e pelo desejo do conhecer, buscar e aprender. 

As unidades temáticas da Matemática e a delimitação dos objetos do conhecimento e 

das habilidades considera que as noções matemáticas são retomadas, ampliadas e 

aprofundadas ano a ano, sendo necessário que a leitura destas habilidades não ocorra de forma 

fragmentadas. 

Desenvolvendo competências especificas do educando permite ao mesmo  utilizar 

estratégias, conceitos, procedimentos matemáticos, que permita a interpretação de situações 

em diversos contextos, sejam nas atividades cotidianas, propondo a participação de ações que 

permita investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente 

responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de 

saúde, sustentabilidade, das implicações tecnológicas procedimentos e linguagens próprios da 

matemática. Dentro deste contexto de trabalhar com novos conhecimentos de forma 

organizada os conteúdos: 

Dentro da unidade temática “Números”, proposta para o 1º ano, tem os objetos dos 

conhecimentos que apresentam Contagem de rotina Contagem ascendente e descendente. 

Reconhecimento de números no contexto diário: indicação de quantidades, indicação de 

ordem ou indicação de código para a organização de informações. Com habilidades que estão 

fundamentadas em: (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou 

de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não 

indicam contagem nem ordem, mas sim código (BRASIL, 2017) 

Já os objetos do conhecimento que tratam a Quantificação de elementos de uma 

coleção: estimativas, contagem um a um, pareamento ou outros agrupamentos e comparação 

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como 

o Pareamento e outros agrupamentos. Apresentam as habilidades de acordo com, 

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 

elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem 

mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade” (BRASIL, 2017). 

A temática dos números ainda dentro dos objetos dos conhecimentos para o 1º ano, 

tem Leitura, escrita e comparação de números naturais (até 100), Reta numérica e as 
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habilidades (EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e 

apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como 

jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. (EF01MA05) Comparar números 

naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica 

(BRASIL, 2017). 

A construção de fatos básicos da adição composição e decomposição de números 

naturais, como também problemas envolvendo diferentes significados da adição e da 

subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar, apresentam como habilidades (EF01MA06) 

construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver 

problemas. 

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de 

diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a 

compreensão de características do sistema de numeração decimal e o 

desenvolvimento de estratégias de cálculo. 

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo 

números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e 

retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e 

formas de registro pessoais (BRASIL, 2017, p. 283). 

 
Para trabalhar com álgebras temos os objetos do conhecimento padrões figurais e 

numéricos: investigação de regularidades ou padrões em sequências recursivas: observação de 

regras usadas utilizadas em seriações numéricas (mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, por 

exemplo). E com as habilidades (EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou 

representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor, forma e medida. 

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou 

regularidade), os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos 

ou figuras. 

No ensino de geometria temos, Localização de objetos e de pessoas no espaço, 

utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado Figuras geométricas 

espaciais: reconhecimento e relações com objetos familiares do mundo físico Figuras 

geométricas planas: reconhecimento do formato das faces de figuras geométricas espaciais, 

apresentando como habilidades, 

 
(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação 

à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás. 

(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo  

um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se 

referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário 

explicitar-se o referencial. (EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais 

(cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico. 
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(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e 

triângulo) em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de 

faces de sólidos geométricos (BRASIL, 2017, p. 286). 

 

Percebe-se que as habilidades vão avançando de forma em que define conhecimentos 

básicos para serem compreendidos pelos educandos. 

Trata das grandezas e medidas, medidas de comprimento, massa e capacidade: 

comparações e unidades de medida não convencionais Medidas de tempo: unidades de 

medida de tempo, suas relações e o uso do calendário Sistema monetário brasileiro: 

reconhecimento de cédulas e moedas, tendo como habilidades a serem trabalhadas pelos 

educandos: 

 
(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos 

como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino,  

mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para 

ordenar objetos de uso cotidiano. (EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não 

verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando possível, 

os horários dos eventos. 

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do 

ano, utilizando calendário, quando necessário. (EF01MA18) Produzir a escrita de 

uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, 

consultando calendários. (EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e 

cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do cotidiano 

do estudante (BRASIL, 2017, p. 288). 

 

Quando trata da probabilidade e estatísticas a BNCC traz, Noção de acaso Leitura de 

tabelas e de gráficos de colunas simples; Coleta e organização de informações Registros 

pessoais para comunicação de informações coletadas; tendo como habilidades (EF01MA20) 

Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez 

aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano. (EF01MA21) Ler dados 

expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. (EF01MA22) Realizar pesquisa, 

envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, e 

organizar dados por meio de representações pessoais. 

Já para o segundo ano a BNCC, 2017 apresenta os objetos do conhecimento e as 

habilidades, que se fundamentam na necessidade de um avanço dentro de um processo de 

aprendizagem. 

A unidade temática “Números” propõe a leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números de até três ordens pela compreensão de características do sistema de numeração 

decimal (valor posicional e papel do zero) Composição e decomposição de números naturais 

(até 1000) Construção de fatos fundamentais da adição e da subtração Problemas envolvendo 
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diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar) 

Problemas envolvendo adição de parcelas iguais (multiplicação) Problemas envolvendo 

significados de dobro, metade, triplo e terça parte. Apresentando as habilidades, 

 
(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela 

compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e 

funçãodo zero). (EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a 

respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem 

desses objetos (até 1000 unidades). (EF02MA03) Comparar quantidades de objetos 

de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, 

entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, 

indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos. 

EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte 

de material manipulável, por meio de diferentes adições. (EF02MA05) Construir 

fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo 

números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, 

retirar, utilizando estratégias pessoais. (EF02MA07) Resolver e elaborar problemas 

de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por meio 

de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens 

e/ou material manipulável. (EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo 

dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou material 

manipulável, utilizando estratégias pessoais (BRASIL, 2017, p. 290). 

 

Quanto ao segundo ano, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamenta, a unidade temática 

“Álgebra” indica como tema a ser estudado a “Construção de sequências repetitivas e de 

sequências recursivas Identificação de regularidade de sequências e determinação de 

elementos ausentes na sequência”. Unidades esta em que são propostas as habilidades: 

 
(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou 

decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade 

estabelecida. (EF02MA10) escrever um padrão (ou regularidade) de sequências 

repetitivas e de sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos. 

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em 

sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras (BRASIL, 2017, p. 

290). 

 

Para o estudo dos conceitos geométricos, são apresentados na unidade temática 

“Geometria” os objetos do conhecimento “Localização e movimentação de pessoas e objetos 

no espaço, segundo pontos de referência, e indicação de mudanças de direção e sentido”, “ 

Esboço de roteiros e de plantas simples” , “Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento e características”, “Figuras 

geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo): reconhecimento e 

características”. 
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(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a 

localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando 

mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. 

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, 

assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência. (EF02MA14) 

Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo 

físico. (EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, 

quadrado, retângulo e triângulo), por meio de características comuns, em desenhos 

apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos (BRASIL, 2017, 

p. 290). 

 

Já a unidade temática “Grandezas e medidas” descreve como objetos de 

conhecimento: Medida de comprimento: unidades não padronizadas e padronizadas (metro, 

centímetro e milímetro); Medida de capacidade e de massa: unidades de medida não 

convencionais e convencionais (litro, mililitro, cm3, grama e quilograma); Medidas de tempo: 

intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação de 

datas; Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de cédulas e moedas e equivalência de 

valores. 

Apresentando as habilidades, de acordo com os objetivos propostos, 

 
 

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo 

contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e 

padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. 

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias 

pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, 

grama e quilograma). 

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias 

da semana e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização 

de agenda. 

(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital 

e registrar o horário do início e do fim do intervalo. 

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do 

sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas (BRASIL, 2017, p. 

285). 

 

E na unidade temática “Probabilidade e estatística” são apresentados como objetos do 

conhecimento: Análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano; Coleta, classificação e 

representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e em gráficos de colunas. E 

como habilidades, são propostas: 

 
(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco 

prováveis”, “muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas 

de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor 

compreender aspectos da realidade próxima. 



40 
 

(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até 

três variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, 

tabelas e gráficos de colunas simples (BRASIL, 2017, p. 285). 

 

Assim com o avanço do aluno, o processo de desenvolvimento das habilidades 

também acompanha, uma vez que estes temas permitem um aprendizado contínuo e 

permanente. 

Para o Terceiro Ano, temos as unidades temáticas e os objetos de conhecimentos 

propostos conforme o apresentado a seguir: 

Na unidade temática “Números” foram definidos como objeto de conhecimento: 

Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro ordens; Composição  

e decomposição de números naturais; Construção de fatos fundamentais da adição, subtração 

e multiplicação; Reta numérica; Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com números 

naturais: adição e subtração; Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: 

juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades; Problemas envolvendo 

diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração 

retangular, repartição em partes iguais e medida e Significados de metade, terça parte, quarta 

parte, quinta parte e décima parte habilidades. 

 
(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade 

de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. 

(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando 

a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens. 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o 

cálculo mental ou escrito. 

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica 

para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos 

da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para 

a esquerda. 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, 

inclusive os convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo 

adição e subtração com números naturais. 

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os 

significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 

quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, 

incluindo cálculo mental. 

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) 

com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em 

disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. 

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por 

outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de 

repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. 

Significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte; 

(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número 

natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes 

(BRASIL, 2017, p. 287). 
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Como abordagem prevista para a unidade temática “Álgebra” são estabelecidos os 

objetos de conhecimento: Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas 

recursivas e Relação de igualdade, para os quais são definidas as seguintes habilidades: 

 
(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números 

naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um 

mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar 

elementos faltantes ou seguintes. Relação de igualdade. 

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças 

de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma 

ou diferença (BRASIL, 2017, p. 287). 

. 

Já para a unidade temática “Geometria” foram definidos os temas Localização e 

movimentação: representação de objetos e pontos de referência, Figuras geométricas espaciais 

(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento, análise de 

características e planificações, Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, 

trapézio e paralelogramo): reconhecimento e análise de características e Congruência de 

figuras geométricas planas e como habilidades a serem desenvolvidas forma propostas: 

 
(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando 

croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo 

mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. Figuras 

geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento, análise de características e planificações. 

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras. 

(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais 

(prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. 

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, 

trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e 

comprimento) e vértices. 

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em 

malhas quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais 

(BRASIL, 2017, p. 287-288). 

 

Significado de medida e de unidade de medida Medidas de comprimento (unidades 

não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de medida, estimativas e 

comparações; Medidas de capacidade e de massa (unidades não convencionais e 

convencionais): registro, estimativas e comparações; Comparação de áreas por superposição 

medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e 

reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo e Sistema monetário 

brasileiro: estabelecimento de equivalências de um mesmo valor na utilização de diferentes 

cédulas e moedas representam as temáticas que definem os objetos de conhecimento 
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propostos para o 3º Ano, a partir da unidade temática Grandezas e medidas. E a partir destes 

objetos foram propostas as habilidades descritas a seguir: 

 
(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de 

medida utilizada. 

(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para 

medições de comprimento, tempo e capacidade. 

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de 

medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e 

milímetro) e diversos instrumentos de medida. 

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e 

miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. 

(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, 

de figuras planas ou de desenhos. 

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios 

(analógico e digital) para informar os horários de início e término de realização de 

uma atividade e sua duração. 

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a 

relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos. (EF03MA24) Resolver e 

elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores 

monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca (BRASIL, 

2017, p. 289). 

. 

Já como objeto de conhecimento proposto para a unidade temática “Probabilidade e 

estatística” tem-se, segundo a BNCC, Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: 

espaço amostral; Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada  

e gráficos de barras; Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis 

categóricas, por meio de tabelas e gráficos. E como habilidades a serem desenvolvidas: 

 
(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados 

possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. 

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de 

dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. 

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas 

significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se 

desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural 

significativos. 

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo 

de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples 

ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas simples, com e sem uso 

de tecnologias digitais (BRASIL, 2017, p. 289). 

 

Percebe-se que de forma gradativa, as habilidades do conhecer estão associadas a 

questões do dia a dia, elementos que fazem parte da vida dos educandos, para seu aprendizado 

e sua autonomia na sociedade. 
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As unidades temáticas do 4º ano, com seus respectivos objetos de conhecimento e 

habilidades são fundamentais para o crescimento e conhecimento de noções básicas de 

aprendizado para este educando. 

Na unidade temática “Números, objetos do conhecimento” tem-se como objeto de 

conhecimento: Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de até cinco ordens; Composição e decomposição de um número natural de 

até cinco ordens, por meio de adições e multiplicações por potências de 10; Propriedades das 

operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais; 

Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de 

parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida 

Problemas e contagem; Números racionais: frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 

1/10 e 1/100) e Números racionais: representação decimal para escrever valores do sistema 

monetário brasileiro. A partir dos quais foram indicadas as seguintes habilidades: 

 
(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de 

milhar. 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural 

pode ser escrito por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para 

compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo 

adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e 

algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre 

multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. 

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de 

cálculo. 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da 

multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e 

proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 

cálculo mental e algoritmos. 

 
Além das habilidades apresentadas anteriormente, as habilidades a seguir também são 

indicadas na unidade temática “Números”, para o Quarto Ano do Ensino Fundamental. 

 
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no 

máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de 

medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental 

e algoritmos. 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, 

problemas simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos 

possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de 

outra, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. 

(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 

1/100) como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta 

numérica como recurso. ( 

EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser 

estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos 
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e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro (BRASIL, 2017, 

p. 289). 

 

Quanto a unidade temática “Álgebra”, direcionada ao quarto ano pela BNCC, tem-se 

como objetos de conhecimento: Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um 

número natural Sequência numérica recursiva formada por números que deixam o mesmo 

resto ao ser divididos por um mesmo número natural diferente de zero Relações entre adição e 

subtração e entre multiplicação e divisão Propriedades da igualdade. E como habilidades: 

 
Habilidades, EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas 

compostas por múltiplos de um número natural. (EF04MA12) Reconhecer, por meio 

de investigações, que há grupos de números naturais para os quais as divisões por 

um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades. 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora 

quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de subtração  

e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas. 

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de 

igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai 

um mesmo número a cada um desses termos. (EF04MA15) Determinar o número 

desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações 

fundamentais com números naturais (BRASIL, 2017, p. 290). 

 

Tendo como objetos de conhecimento, Localização e movimentação: pontos de 

referência, direção e sentido Paralelismo e perpendicularismo; Figuras geométricas espaciais 

(prismas e pirâmides): reconhecimento, representações, planificações e características; 

Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares e Simetria de reflexão, a 

unidade temática “Geometria” indica como habilidades a serem desenvolvidas, Quarto Ano,: 

 
(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no 

espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, 

planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de 

direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. Figuras 

geométricas espaciais (prismas e pirâmides): reconhecimento, representações, 

planificações e características; 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e 

comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e 

espaciais. Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares; 

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso 

de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. Simetria de reflexão 

(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras 

geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de 

malhas quadriculadas e de softwares de geometria (BRASIL, 2017, p. 293). 

 

Já a unidade temática “Grandezas e medidas” propõe como objetos d conhecimento 

temas como Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, utilização de 

instrumentos de medida e de unidades de medida convencionais mais usuais; Áreas de figuras 
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construídas em malhas quadriculadas; Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais 

e analógicos, duração de eventos e relações entre unidades de medida de tempo; Medidas de 

temperatura em grau Celsius: construção de gráficos para indicar a variação da temperatura 

(mínima e máxima) medida em um dado dia ou em uma semana e Problemas utilizando o 

sistema monetário brasileiro, indicando como habilidades a serem desenvolvidas, 

 
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e 

capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e 

respeitando a cultura local. 

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em 

malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de 

quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a 

mesma medida de área. 

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e 

segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de 

início e término de realização de uma tarefa e sua duração. 

(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como 

unidade de medida a ela associada e utilizá-lo em comparações de temperaturas em 

diferentes regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda, em discussões que envolvam 

problemas relacionados ao aquecimento global. 

(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu 

cotidiano, e elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, 

utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas. 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e 

venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando 

o consumo ético, consciente e responsável (BRASIL, 2017, p. 293). 

 

Os objetos de conhecimento, Análise de chances de eventos aleatórios Leitura, 

interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas 

simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e gráficos pictóricos; Diferenciação entre 

variáveis categóricas e variáveis numéricas e Coleta, classificação e representação de dados  

de pesquisa realizada são descritos na unidade temática Probabilidade e estatística, indicando 

como habilidades: 

 
(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior 

chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, 

sem utilizar frações. 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e 

em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas 

do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 

EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e 

organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou 

agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais (BRASIL, 2017, p. 293). 

 

As unidades do conhecimento avançam dentro dos objetos de conhecimento, a cada 

período tornando-se mais complexas, apresentando temas relevantes, dentro de uma 
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construção permanente, e eficiente capaz de despertar tanto no educando como no educador 

estímulo no aprender. 

Ao trabalhar com as unidades temática no Quinto Ano do Ensino Fundamental, e com 

as habilidades, percebe-se que os objetos do conhecimento, vão tornando-se cada vez mais 

complexo, como forma de desafiar e preparar os educandos para o mundo. 

Na unidade temática “Números” são propostos para esse nível de ensino os seguintes 

objetos de conhecimento: Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, e ordenação de 

números naturais (de até seis ordens); Números racionais expressos na forma decimal e sua 

representação na reta numérica; Representação fracionária dos números racionais: 

reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica; Comparação e 

ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária utilizando a noção 

de equivalência; Cálculo de porcentagens e representação fracionária; Problemas: adição e 

subtração de números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita; 

Problemas: multiplicação e divisão de números racionais cuja representação decimal é finita 

por números naturais e Problemas de contagem do tipo: “Se cada objeto de uma coleção A for 

combinado com todos os elementos de uma coleção B, quantos agrupamentos desse tipo 

podem ser formados?”, aos quais são estabelecidas as habilidades apresentadas a seguir: 

 
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de 

milhar com compreensão das principais características do sistema de numeração 

decimal. (EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal 

com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, 

utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica. 

EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), 

associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando 

a reta numérica como recurso. 
(EF05MA04) Identificar frações equivalentes. 

EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações 

fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica. 

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% 

respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para 

calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, 

em contextos de educação financeira, entre outros. 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números 

naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando 

estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com 

números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com 

multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias 

diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o 

princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos 

possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de 

outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas (BRASIL, 2017, p. 

295). 
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Para a unidade temática “Álgebra” são propostos três objeto de conhecimento, sendo 

eles Propriedades da igualdade e noção de equivalência; Grandezas diretamente proporcionais 

e Problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais. A partir destes 

objetos de conhecimento, a BNCC propõe como habilidade a ser desenvolvida no Quinto 

Ano: 

 
(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade 

existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou  

dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a noção de 

equivalência. 

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença 

matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é 

desconhecido. 

(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade 

direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a 

pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala 

em mapas, entre outros. 

(EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas 

partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que 

uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e 

delas com o todo (BRASIL, 2017, p. 295). 

 

Em Geometria tem-se como objeto de conhecimento o estudo do Plano cartesiano: 

coordenadas cartesianas (1º quadrante) e representação de deslocamentos no plano cartesiano 

Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, representações, planificações e características 

Figuras geométricas planas: características, representações e ângulos Ampliação e redução de 

figuras poligonais em malhas quadriculadas: reconhecimento da congruência dos ângulos e da 

proporcionalidade dos lados correspondentes. 

A partir destes objetos de conhecimento, são indicadas as seguintes habilidades: 

 
 

EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de 

objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas 

geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. 

(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de 

objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, 

indicando mudanças de direção e de sentido e giros. 

EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, 

cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. 

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, 

vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias 

digitais. 

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os 

lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução 

em malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais (BRASIL, 2017, p. 297). 

 

Quanto a unidade temática “Grandezas e medidas”, são propostos os objetos de 

conhecimento Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade: 
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utilização de unidades convencionais e relações entre as unidades de medida mais usuais; 

Áreas e perímetros de figuras poligonais: algumas relações e Noção de volume dos quais 

decorrem as seguintes habilidades: 

 
(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas 

comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a 

transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais 

podem ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter 

perímetros diferentes. 

(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e 

medir volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, 

objetos concretos (BRASIL, 2017, p. 297). 

 

Já na unidade temática “Probabilidade e estatística” traz como objetos de 

conhecimento os temas Espaço amostral: análise de chances de eventos aleatórios; Cálculo de 

probabilidade de eventos equiprováveis e Leitura, coleta, classificação interpretação e 

representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos 

pictóricos e gráfico de linhas. Propondo como habilidades a serem desenvolvidas: 

 
(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento 

aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. 

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos 

aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer 

(equiprováveis). 

EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos 

(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, 

como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, 

organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de 

linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a 

finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados (BRASIL, 2017, p. 297). 

 

Desta forma  as unidades do conhecimento e as habilidades no Ensino Fundamental 

Anos Iniciais, deve preparar os educandos, para o enfrentamento cotidiano, permitindo que as 

mesmas possam trabalhar vivencias, e o dia a dia, a BNCC, orienta de que a aprendizagem em 

matemática esteja relacionada com a apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem 

deixar de lado os significados dos objetos que resultam os diferentes temas. 

Podendo o educando estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e 

propriedades matemáticos, empregando estratégias e recursos, com observações de padrões, 

experimentações de diferentes tecnologias, identificando a necessidade de uma demonstração 

cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. Assim os educandos vão 

avançando dentro dos conhecimentos matemáticos no ensino fundamentais Anos Iniciais. 
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A RCG, as unidades temáticas correlacionadas entre os objetos dos conhecimentos, as 

habilidades da BNCC e Habilidades RCG, que traz números, álgebra, geometria, grandezas e 

medidas, probabilidade e estatística 

 
É definido como as competências e habilidades de raciocinar,  representar, 

comunicar e argumentar matematicamente de modo a favorecer o estabelecimento 

de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em contextos variados, 

utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para  

descrever, analisar e predizer fenômenos (BRASIL, 2017, p. 264). 

 

A matemática dentro do RCG, como componente curricular específico da área do 

conhecimento, abrange diferentes campos que a compõe, considerando suas linguagens, 

práticas, conceitos, processos e formas de pensar que se mantém em construção ao longo da 

história. 

Assim dentro deste documento, as unidades temáticas, tratam a delimitação dos 

objetos de conhecimentos e das habilidades que considera que as noções matemáticas são 

retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano da escolaridade, sendo que a habilidade 

representa um conjunto das aprendizagens que demanda, a compreensão de como ela se 

conecta com as habilidades dos anos anteriores, que leva a identificação das aprendizagens já 

consolidadas. 

Este conjunto de habilidades está relacionada com as situações da vida cotidiana e 

outras áreas do conhecimento e da própria matemática, assim compreende-se que o educando 

será trabalhado dentro de um planejamento que leva em considerações diversos fatores de 

aprendizagem, que permite sua autonomia dentro de um processo de ensino libertador. 
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3 METODOLOGIA 

 

No presente capítulo é apresentada a metodologia adotada para a realização da 

pesquisa que deu origem a este trabalho. 

 
3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Considerando o objetivo geral proposto com a realização deste estudo, “Verificar nos 

documentos oficiais que compõem Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial 

Curricular Gaúcho (RCG), qual a abordagem apresentada sobre o uso de recursos 

pedagógicos e metodologias voltadas ao ensino de Matemática nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental”, optou-se pela realização de uma pesquisa documental, de cunho qualitativo, 

pois segundo Marília Freitas de Campos Tozoni Reis (2009, p. 30), 

 
A pesquisa documental tem como principal característica o fato de que a 

fonte dos dados, o campo onde se procederá a coleta dos dados, é um 

documento (histórico, institucional, associativo, oficial etc.). Isso significa 

dizer que a busca de informações (dados) sobre os fenômenos investigados 

é realizada nos documentos, que exigem, para a produção de 

conhecimentos, uma análise. Por documentos podemos entender, por 

exemplo, normas jurídicas ou documentos oficiais de políticas públicas. 

 

 
Neste sentido, reconhece-se na Base Nacional Comum Curricular - BNCC e 

Referencial Curricular Gaúcho – RCG, os elementos que caracterizam uma pesquisa 

documental, conforme o proposto na citação acima, desta forma a pesquisa pretende 

contribuir com a área da educação, permitindo utilizar a mesma como material de análise de 

documentos oficiais que norteiam a educação brasileira e gaúcha. 

 
3.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

Como objeto deste estudo, considera-se os documentos oficiais que regem a Educação 

Básica no Brasil e no Rio Grande do Sul, Base Nacional Comum Curricular - BNCC e 

Referencial Curricular Gaúcho, principalmente no que se refere ao ensino de Matemática nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Analisando os fragmentos que estes documentos oficiais apresentam como as 

concepções de aprendizagem, a partir de objetivos específicos, buscou-se analisar o “O lúdico 
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como recurso no processo de ensino da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, uma reflexão pautada nos documentos oficiais”. 

Como também compreendendo este processo mediante outros documentos legais e 

autores, que tratam sobre o tema pesquisado. 

 
3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Como instrumento de coleta de dados será utilizado análise de dois documentos que 

são a BNCC e o RCG, que permitirá coletar dados para pesquisa, sendo construída uma ficha, 

que possibilitará identificar nos documentos analisados, buscando elementos como: o tipo de 

documento, ano de publicação, número de vezes que o termo, “matemática” foi apresentado, 

número de vezes que o termo “aprendizagem”, foi mencionado, o número de vezes que termo 

“lúdico”, foi apresentado. 

 
 

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O levantamento de dados foi realizado a partir de uma análise qualitativa, ou seja, 

neste tipo de análise, tende a compreender, com base em dados qualificáveis, a realidade de 

determinados fenômenos, a partir de percepções de fatores sociais, (Gil, 1999; Cervo; 

Bervian, 2002). Assim sendo como a finalidade de realizar uma análise dos dois documentos 

escolhidos, a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Gaúcho, uma vez que 

primeiramente foi realizado leituras dos documentos com a finalidade de selecionar partes que 

iriam compor a fica de coleta de dados na sequência, desta forma os elementos foram 

organizados nessa ficha, que permitiram início aos exercícios de análises. 

 
3.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A realização do estudo aconteceu mediante exercícios realizados com os materiais 

escolhidos para compor o grupo de documentos da pesquisa. Ao ler e observar atentamente o 

conteúdo da BNCC e RCG, que foram percebidas recorrências que deram condições de 

possibilidade para que permitissem uma análise analíticas. Ao compreender mediante a 

análise dos dados, é possível obter mais detalhes sobre a pesquisa em nível de comprovações, 

uma vez que este processo é fundamental para a investigação, porque mediante esta etapa se 

torna possível responder às hipóteses formuladas anteriormente. 
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3.6 PROCEDIMENTO ÉTICOS 

 

Por se tratar de um trabalho que visa à realização de uma pesquisa documental, não foi 

necessário submetê-lo à avaliação e apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Uergs. Isso se deu, porque esta pesquisa não contou com a participação, diretamente, de seres 

humanos como “sujeitos do estudo”. 

 
3.7 RISCO E BENEFÍCIOS 

 

Como a escolha se deu pela pesquisa documental, não vai envolver a participação 

direta de seres humanos, considera-se que os riscos são mínimos. O que poderia representar 

algum tipo de risco para este estudo seria o fato dele conter alguma informação que não fosse 

verídica, mas para minimizar esse risco, fez-se o uso de materiais em sites confiáveis além de 

sites governamentais. 

Consequentemente, por ser uma pesquisa voltada para a área da Educação considera- 

se o maior benefício deste estudo a possibilidade desse discutir sobre a preocupação em 

relação ao processo de aprendizagem. 

Também  outro benefício está em verificar o conceito de aprendizado de forma lúdico 

matemático nos Anos Iniciais , a partir dos documentos oficiais e seus reflexos no ensino, 

para posterior, apresentar os resultados e contribuir com ações de formação docente na 

comunidade local. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

 
No presente capítulo são apresentados e comentados e interpretados os dados 

coletados na pesquisa, com a finalidade de destacar as contribuições deste estudo para a área 

da Educação. 

 
4.1 APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: ASPECTOS ANALÍTICOS 

 

Partindo da análise da Base Nacional Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular 

Gaúcho (RCG), estes documentos oficiais, que foram elaborados com a finalidade de 

assegurar os direitos a educação de todos, com objetivo de garantir igualdade de ensino em 

todo nosso país. 

Nestes documentos constam suas orientações a fim de auxiliar os educadores na 

construção das práticas pedagógicas, para garantir os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos educandos, sendo que a Base Nacional Comum Curricular, se 

caracteriza como documento normativo que traz as aprendizagens importantes de serem 

desenvolvidas ao longo das etapas e modalidade educacionais 

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo 

que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 

os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de 

Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação 

escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) e está orientado pelos princípios 

éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica. (Brasil, 2018, p. 7). 

 

Considerado o proposto pela BNCC, Base para realizar uma análise sobre as questões 

norteadora desta pesquisa como a palavra “Matemática, Aprendizagem e Lúdico” nas três 

BNCC, analisando o sentido e como estas palavras dão significados dentro deste contexto de 

aprendizagem. 

Também analisamos o Referencial Curricular Gaúcho (RCG), este é um documento 

elaborado em conjunto com a Secretaria do Estado da Educação (SEDUC), a União Nacional 

dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME/RS), Sindicato do Ensino Privado do Rio 
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Grande do Sul (SINEPE/RS), com a finalidade de auxiliar na construção do currículo das 

escolas do Estado do Rio Grande do Sul, que apresenta como proposito: 

 
[...] oferecer subsídios para que as redes a as escolas (re)elaborem suas Propostas 

Curriculares, na busca da qualificação permanente de suas práticas educativas e no 

atendimento aos Direitos de aprendizagem comuns a todas as crianças do nosso 

Estado. (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 52). 

 

Desta forma estes documentos oficiais apresentam a finalidade de contribuir com 

currículos e com as práticas pedagógicas, com desenvolvimento integral dos alunos e com 

uma garantia de uma educação de qualidade. 

Na BNCC, apresenta direitos de aprendizado e do desenvolvimento da educação 

matemática nos Anos Iniciais, com a finalidade de trabalhar e conhecer nas três BNCC, 

desenvolvidas como forma de avançar no processo educativo. 

Dentro das análises realizadas nas BNCC, buscamos compreender a importância do 

termo lúdico, dentro dos documentos especiais, mesmo que ele não apareça, é fundamental 

compreender que o processo lúdico é fundamental para a aprendizagem e desenvolvimento 

destes educandos. Vigotski (1987, p. 35): 

 
O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e  

realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de 

expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir 

relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. 

 

Pois segundo Vigotski (1987), o brincar é fundamental para que a criança possa criar 

seu aprendizado, uma vez que oportuniza para o educando uma forma de aprender de forma 

lúdica, mediante brincadeiras, as crianças desenvolvem-se com a interação com outro, mesmo 

não constando nada que especifique de forma direta a palavra lúdica alguns teóricos 

renomados que trabalham com o tema lúdico e brincadeiras apresentam conceitos sobre o 

tema: 

 
O movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte prazerosa de conhecimento, 

pois nele a criança constrói classificações, elabora sequências lógicas, desenvolve o 

psicomotor e a afetividade e amplia conceitos das várias áreas da ciência. (RONCA 

1989, p. 27) 

 

Assim  fica claro o papel do brincar do lúdico no desenvolvimento e aprendizado dos 

educandos, como forma de aprender e avançar no conhecimento matemático. 
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Outro fator fundamental que foi analisado na BNCC e RCG, foi o que trata da 

aprendizagem dentro do ensino de matemática, uma vez que o educando busca aprender e 

desenvolve-se de diversas formas, podendo ser construída estas ações desde o brincar, ao 

desenvolver ações de mediações com os educandos como com os educadores. Segundo a 

BNCC (2018), nesta etapa. 

 
[...]a aprendizagem em Matemática está intrinsecamente relacionada à 

compreensão, ou seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem 

deixar de lado suas aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões 

que os alunos estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e seu 

cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos (BRASIL, 2018, p. 232). 

 

 
A BNCC, em todas as suas edições e reformulação trata o problema da aprendizagem 

com finalidade de desenvolver uma educação para os Anos Iniciais, que permita a criança 

desenvolver ações fundamentais para sua construção do conhecimento, para avanço em 

diversos conhecimentos, Na Base Nacional Comum Curricular (2019, p. 265) consta que: 

 
A matemática cria sistemas abstratos, que organizam e interrelacionam fenômenos 

do espaço, do movimento, das formas e dos números, associados ou não a 

fenômenos do mundo físico. Esses sistemas contêm ideias e objetivos que são 

fundamentais para a compreensão de fenômenos, a construção de representações 

significativas e argumentações consistentes nos mais variados contextos. 

 

 

O processo de aprendizagem de matemática nos Anos Iniciais deve estar ligado 

diretamente conforme a BNCC a apreensão e o significado de um objeto ou conhecimento, 

em que a relação do aprendizado e os conteúdos trabalhados possam estar ligados a realidade 

e a vida cotidiana do educando. 

 
A Matemática assume um papel fundamental para o pleno acesso dos sujeitos à 

cidadania. Em uma sociedade cada vez mais baseada no desenvolvimento 

tecnológico, os conhecimentos matemáticos tornam-se imprescindíveis para as 

diversas ações humanas, das mais simples às mais complexas, tais como 

compreensão de dados em gráficos, realização de estimativas e percepção do espaço 

que nos cerca, dentre outras (BRASIL, 2018 p. 116). 

 

 
Desta forma  a matemática assume um papel fundamental no desenvolvimento do 

educando na construção de sua cidadania, favorecendo temas fundamentais que o mesmo 

tenha noção e ciência, desta forma o processo de ensino e aprendizagem e as relações 

construídas pelo educando na escola deve ter um olhar cuidadoso para que este compreenda, 
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aprenda, para que seja o sujeito da ação modificadora e transformadora. Para Bassanezi  

(2015, p. 10): 

 
A habilidade de empregar matemática em situações concretas e em outras áreas do 

conhecimento humano consiste em tomar um problema prático relativamente 

complexo, transformá-lo em um modelo matemático, ou seja, traduzir a questão na 

linguagem de números, gráficos, tabelas, equações etc., e procurar uma solução que 

possa ser reinterpretada em termos da situação concreta original. 

 

 
Ou seja, no que se refere ao aprendizado de matemática, a criança aprende dentro de 

um ritmo que é dela, de desenvolvimento e de características pessoais, em que a criança 

aprende desenvolve-se, de forma integrada, estes temas estão elencados nas BNCCs e nas 

modificações que visam sempre o aprender. A Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(2019, p. 266) indica que: 

 
Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de 

desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas 

privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, 

objeto e estratégias para a aprendizagem ao longo de todo o Ensino Fundamental. 

Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento 

de competências fundamentais para o letramento matemático (raciocínio, 

representação, comunicação e argumentação) e para o desenvolvimento do 

pensamento computacional. 

 

 
Entro de uma análise da BNCC, do aprendizado de matemática, percebe-se que em 

muitos casos o avanço na aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos, partem de 

conhecimentos fundamentais para garantir a qualidade do aprendizado matemático da criança, 

que não se inicia na escola mas na sua vida antes de entrar na escola. 

 
Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de 

desenvolvimento podem ser citados como formas privilegiadas da atividade 

matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a 

aprendizagem ao longo de todo o Ensino Fundamental (BNCC, 2017, p. 268). 

 

 
Cabendo desta forma a garantia da aprendizagem matemática das crianças desde sua 

escolarização para que a mesma desenvolva pleno sentidos e significados, permanentes dentro 

dos contextos socioculturais que dão sustentação ao aprendizado de matemática. 

 
Um sujeito intelectualmente ativo não é um sujeito que “faz muitas coisas”, nem um 

sujeito que tem uma atividade observável. Um sujeito ativo é um sujeito que 
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compara, exclui, ordena, categoriza, reformula, comprova, formula hipóteses, 

reorganiza etc., em ação interiorizada (pensamento) ou em ação efetiva (segundo seu 

nível de desenvolvimento). Um sujeito que está realizando algo materialmente, 

porém, segundo as instruções ou o modelo para ser copiado, dado por outro, não é, 

habitualmente, um sujeito intelectualmente ativo (FERREIRO; TEBEROSKY,1999, 

p.29). 

 

 
Assim tanto a BNCC, como RCG, buscam a qualidade da educação, através da 

valorização sociocultural da produção matemática e de sua aprendizagem dentro de um 

contexto em que a escola deve buscar trabalhar com um enfoque histórico, cultural, lúdico, 

avançando com o uso de novas tecnologias para um aprender significativo dos educandos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a construção deste trabalho pode-se perceber a importância de se refletir sobre 

recursos e metodologias voltadas para o ensino e a aprendizagem de matemática nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que é necessário a utilização de metodologias que 

desperte o interesse dos educandos em aprender e compreender os algoritmos, fórmulas, 

regras. 

Para este aprendizado é preciso que o educador possa utilizar material concreto e 

manipulável, como facilitadores da aprendizagem, uma vez que os recursos didáticos são os 

instrumentos empregados pelo educador aliado no processo de ensino e aprendizagem, uma 

vez que a utilização de recursos didáticos nas aulas leva em consideração de diversos fatores 

de aprendizado como servir de instrumento de despertar o interesse do aprender. Desta forma 

os recursos e as metodologias envolvidas devem ser planejados e analisados de que forma 

utilizar, como utilizar, para que serve, e o resultado deste processo. 

Um dos principais desafios dos documentos oficiais no caso a BNCC e a RCG, no 

caso deste trabalho, é a garantia destes em promover a igualdade e equidade nos processos 

educacionais nas escolas brasileiras, tanto das escolas públicas como privadas, com finalidade 

de que todos os estudantes do território brasileiro possam terminar a Educação Básica com as 

aprendizagens essenciais plenamente desenvolvidas de acordo com as necessidades destes 

educandos. 

Pois  estes documentos definem um caminho a ser construído mediante competências 

e habilidades que fazem parte destes documentos, estabelecendo em âmbito geral um 

direcionamento do que deve ser trabalhado em sala de aula, em todo território brasileiro, e 

gaúcho. 

Reduzindo assim as desigualdades e os níveis de aprendizado dos educandos, mas 

cabe a cada escola assim organizar mecanismo curricular que possa sintonizar com a BNCC e 

RCG. 

Este trabalho teve origem com o problema de pesquisa: Quais recursos pedagógicos e 

metodologias são propostos nos documentos oficiais para os processos de ensino e de 

aprendizagem de Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? De acordo com a 

pesquisa realizada, com teóricos pesquisados que fazem parte deste trabalho, fica claro que ao 

brincar, ao representar a criança aprende, constrói novos saberes, avança, e aprende sim de 

fato, desta forma este trabalho apresenta sim uma visão clara da importância do lúdico no dia 

a dia do aprendizado e do desenvolvimento destes educandos, nos anos iniciais. 
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Tendo este trabalho como objetivo geral, conhecer a importância dos documentos 

oficiais como forma de organizar o processo de aprendizagem em matemática anos iniciais 

em todo território nacional. Desta forma, este trabalho analisa a BNCC e RCG, no tocante de 

matemática nos anos iniciais, como forma de desenvolver e compreender o processo de  

ensino e aprendizagem e os caminhos curriculares a serem seguidos, a fim de permitir que os 

educadores tenham um norte no construção de suas ações pedagógicas, no processo de ensinar 

e desenvolver ações de aprendizado, levando em considerações as orientações, como também 

as experiências vivenciadas por estes educandos na sua caminhada dentro da escola e na sua 

comunidade. 

Também aprofundamos esta pesquisa a partir dos objetivos específicos como, analisar 

os documentos oficiais sobre matemática nos anos iniciais, com a finalidade de ter como 

referência documentos oficiais que mostre caminhos, que permita a construção de 

conhecimentos, de forma ampla, para que todos os educandos possam ter uma base curricular 

de acordo com suas necessidades, valorizando saberes fundamentais para seu aprendizado, 

como também para sua formação. 

Compreende-se que com a necessidade de investigar a importância da matemática no 

aprendizado dos educandos nos Anos Iniciais, como os educandos aprendem e desenvolvem- 

se de forma mediada com outros colegas, com ações construídas que permita a valorização 

das mediações e dos aprendizados. 

Outro fator fundamental para discutir e aprofundado como um dos objetivos 

específicos foi compreender o papel do lúdico no aprendizado, uma vez que nos anos iniciais, 

é fundamental este trabalho com os educandos, utilizando jogos, brincadeiras, materiais 

concretos como forma de aprender. 

Após a conclusão deste trabalho fica claro que os documentos oficiais avançaram 

muito na busca de construir uma igualdade educacional, e no processo de aprendizagem de 

matemática, apresentando habilidades e competências que fundamentam um fazer 

pedagógico, um processo de aprendizado construído na ação e no desenvolvimento de ações 

curriculares que construída de acordo com os documentos oficiais e as necessidades dos 

educandos da escola. 
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Mas percebeu-se que tanto a BNCC, como o RCG, não contempla de forma explicita a 

importância do trabalho lúdico nos Anos Iniciais, mesmo com diversos teóricos afirmarem 

que o processo de aprendizagem para crianças deve estar fundamentados no lúdico, no 

concreto assim, acreditamos que este tema poderia acrescentar novos caminhos educacionais 

nos documentos oficiais. 
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Apêndice A: Modelo de Ficha de coleta de dados 
 

Documento analisado: 

Ano de publicação: 

Âmbito que se refere este documento: 

Que tipo de documento: 

Nº de vezes que o termo matemática é exibido neste documento: 

Número de vezes que o termo aprendizado é exibido nos documentos: 

Número de vezes que o termo lúdico é exibido nos documentos: 

Qual a abordagem dada aos conceitos (matemática, aprendizagem, lúdico)? 

Metodologias de ensino propostas: 

( ) Resolução de problemas 

( ) Investigação Matemática 

( ) Modelagem 

(  ) Outra:    

Recursos pedagógicos sugeridos: 

( ) Jogos 

( )Brincadeiras 

( ) Materiais concretos 

( ) Softwares 

(  ) Outra:    

Trechos importantes: 

 


