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EMENTA

A matemática presente na Educação 

Infantil e nos Ensino Fundamental dos 

Anos Iniciais nas Feiras de Matemática.



OBJETIVO GERAL

Possibilitar aos professores cursistas 

a compreensão da matemática contida 

na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental dos Anos Iniciais, 

através das ações contidas, no lúdico 

e nos projetos de pesquisa.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Refletir sobre a vida matemática na educação infantil 

e Anos Iniciais;

- Orientar um projeto para participar nas feiras de 

matemática;

- Compartilhar vivências de projetos que visam garantir 

os direitos de aprendizagem específica.



• Motivação;

• Crescimento pessoal e a ampliação de conhecimentos;

• Ampliação da comunicação;

• Mudanças de hábitos e atitudes de acordo do tema

desenvolvido;

• Senso crítico;

• Envolvimento da comunidade escolar;

• Criatividade;

• Formação continuada;

• Socialização dos Projetos;

• Garantir os direitos de aprendizagem matemática.

Importância das Feiras de Matemática

Na Educação Infantil e Anos Iniciais



A Educação Infantil nas Feiras 

de Matemática



COMO APARECE UM PROJETO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL?

• ATRAVÉS DE UMA 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA

• OU DE UM CENTRO 

DE INTERESSE



Projeto

“COM PINTINHAS OU SEM PINTINHAS, 

APRENDEMOS MATEMÁTICA COM A 

JOANINHA”



DA ESCRITA DO

RELATO DE EXPERIÊNCIA

• O relato de experiência é escrito pelo(a) professor (a) orientador(a)

• Porém, é importante a participação das crianças ao relatarem  o projeto, desde 

o início, experiências e aprendizados, para que haja coerência entre o que o (a 

professor(a) escreve e o que a criança vivenciou e aprendeu



DA ORGANIZAÇÃO DO STAND

O stand precisa ser organizado de forma que a 

criança consiga explicar os conceitos adquiridos de 

forma clara e sequencial.



PORTFÓLIO

Serve como guia para o aluno 

expositor e também como 

comprovação das atividades 

realizadas para a aquisição e fixação 

dos conceitos matemáticos



Conceitos matemáticos 

trabalhados em cada parte da 

pesquisa



A joaninha tem, em média, 0,5  centímetros. É 

menor que uma unha.



Os insetos têm 6 patas
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A mais conhecida das joaninhas tem  7  pintas nas 

costas.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjurImIkZLSAhVETZAKHaJED1IQjRwIBw&url=http://mundoanimal66.blogspot.com/2015/02/joaninha-voa-voa.html&psig=AFQjCNEDL-3x9Vc_UY-BDZ6tuRo41pVNDg&ust=1487249033214898


OS INSETOS TÊM O CORPO COMPOSTO POR 

TRÊS PARTES: CABEÇA, TÓRAX E ABDÔMEN.



OS INSETOS TÊM 6 PATAS



OS INSETOS COLOCAM OVOS, TÊM 6 PATAS,

1 PAR DE ANTENAS E NÃO POSSUEM DENTES



OS INSETOS SÃO OVÍPAROS,

OU SEJA, NASCEM DE OVOS



A JOANINHA TEM EM MÉDIA,  0,5  CENTÍMETRO. 

É MENOR QUE UMA UNHA



AS JOANINHAS PODEM MEDIR DE 1 A 10 

MILÍMETROS E VIVER ATÉ 180 DIAS.



A JOANINHA PASSA POR UMA

METAMORFOSE COMPLETA DURANTE

O SEU DESENVOLVIMENTO.



EXISTEM  MUITAS  ESPÉCIES  DE  JOANINHA, 

COM  CORES,  FORMATOS  E

TAMANHOS  DIFERENTES



AS LARVAS DE JOANINHA

TÊM O CORPO ACHATADO E LONGO,

COM ESPINHOS E FAIXAS COLORIDAS



A MAIS CONHECIDA DAS 

JOANINHAS TEM  7  PINTAS 

NAS COSTAS.



A JOANINHA BATE AS ASAS  85

VEZES  POR SEGUNDO



AS  JOANINHAS   HIBERNAM  

DURANTE O   INVERNO.



Jogos complementares no 

projeto da joaninha 

Fixação de conceitos matemáticos já 

trabalhados na pesquisa de forma 

lúdica. 



JOGOS E ATIVIDADESCOMO FORMA DE 
FIXAÇÃO DOS CONCEITOS 

MATEMÁTICOS TRABALHADOS NA 
PESQUISA













Depoimento



Projeto

“A família e a matemática”



Conceitos matemáticos



Conceitos matemáticos



Conceitos matemáticos



Conceitos matemáticos



Depoimento



Projeto

“A rotina e a matemática na 

educação infantil”



Conceitos matemáticos



Conceitos matemáticos



Projeto

“A dona baratinha tem dinheiro 

na caixinha”









Alunos expositores
Como escolher os alunos que irão expor o 

projeto, representando a turma?

• Autonomia para dormir fora de casa ou possibilidade

de os pais acompanharem;

• Demonstrar interesse em expor;

• Moradia fixa ou tempo de permanência na mesma

escola;

• Sorteio.



Projeto Interdisciplinar - Ensino 

Fundamental- Anos Iniciais



Ensino Fundamental - Anos Iniciais

Os Projetos para a Feiras de Matemáticas, estão distribuídos em três modalidades:

- Matemática pura: trabalho sobre conceitos, operações e propriedades da 

matemática. 

- Matemática aplicada e ou/ inter-relação com outras disciplinas: a 

matemática é um recurso para a aplicação direta como forma de se obter um 

resultado concreto dentro de uma atividade, por assuntos e por métodos.

- Material e ou/ jogos didáticos: material que tem como características o uso de 

propriedades matemáticas. São recursos educacionais através dos quais, pela 

exploração, discussão e análise elaboram-se conceitos, tiram-se conclusões e 

constrói-se o conhecimento matemático.





O que é interdisciplinaridade?

● Interdisciplinar é um adjetivo que qualifica o que é comum a

duas ou mais disciplina ou outros ramos do conhecimento.

É o processo de ligação entre as disciplinas.

● A palavra interdisciplinar é formada pela união do prefixo

"inter", que exprime a ideia de "dentro", "entre", "em meio";

com a palavra "disciplinar", que tem um sentido pedagógico

de instruir nas regras e preceitos de alguma arte.



● Começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei Nº

5.692/71.

● Desde então, sua presença no cenário educacional brasileiro

tem se tornado mais presente e, recentemente, mais ainda,

com a nova Lei de Diretrizes e Bases Nº 9.394/96 e com os

Parâmetros.

● Além da sua grande influência na legislação e nas propostas

curriculares, a interdisciplinaridade tornou-se cada vez mais

presente no discurso e na prática de professores.

Interdisciplinaridade

https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/


Projeto interdisciplinares Anos iniciais



Planejamento

● Planejar faz parte do cotidiano. Planejar para ter escolhas

coerentes, organizar rotinas e saber aonde queremos chegar e o

que precisamos ensinar para nossos alunos. Cad. PNAIC – Ano 1 –

Unidade 2 – Pg. 7.
● A montagem de um projeto de ensino deve levar em conta vários

aspectos, mas ter apenas uma finalidade: garantir que o aluno

aprenda.



Projeto para feiras de matemáticas

• Relato de experiência;

• Projeto: Nome/Título;

• Justificativa (Por que?);

• Objetivos (Necessidades a alcançar);

• Atividades (O que fazer?);

• Estratégias (Como fazer?);

• Acompanhamento (Direcionamento);

• Avaliação (Resultado).



Projetos realizados nas feiras de 

Matemática

• Depoimento: Professora Elisiana



DIABETES + MATEMÁTICA = SAÚDE

Objetivo: Contribuir na prevenção do diabetes, estudando 

os cuidados que devemos ter com a alimentação e 

práticas esportivas, relacionando a matemática com as 

demais disciplinas.



MILHO + POLENTA = ALIMENTANDO 
GERAÇÕES

Objetivo: Valorizar o saber matemático, intuitivo e cultural do 

aluno, aproximando o saber escolar do universo em que ele 

está inserido, dando fundamental importância para o processo 

ensino aprendizagem.



DONA BARATINHA E A MATEMÁTICA

Objetivo: Identificar os conhecimentos matemáticos 

como meios para compreender e transformar o mundo 

a sua volta e perceber que através desta história 

podemos trabalhar a matemática de maneira prazerosa 

onde os alunos tem a oportunidade para a criação 

coletiva de textos e situações problemas.



PERCEBEMOS A LIBERDADE APRENDENDO MATEMÁTICA

Objetivo: Compreender por intermédio da confecção de 

pipas, os conteúdos relacionados à área da matemática e 

demais assuntos das diversas disciplinas trabalhadas na 

escola.





Projeto: “Como vemos o tempo passar?”



Critérios para a elaboração do projeto

• Usar um tema que desperte o interesse dos alunos;

• Que tenha uma relação com a vida e a realidade dos alunos;

• Conteúdos e as atividades adequados para a faixa etária dos alunos, 
respeitando o ano que estão cursando;

• Que possibilitem a integração interdisciplinar;

• Obedecer ao tempo estipulado no planejamento;

• Utilizar os livros didáticos para o conhecimento e a aprendizagem do 
tema;

• Que facilite a busca dos conhecimentos através de fontes que 
estejam ao alcance deles.



Utilizando os livros didáticos na aprendizagem





Analisando o tempo de validade dos produtos



Trabalho realizado pela professora do AEE

( Atendimento Educacional Especializado)



Depoimento da professora Ana Merilin



• Lara

• Thiago

• Yasmim

• Heloisa

Depoimento dos alunos na participação em 

Feira de Matemática

(Regional-Estadual-Nacional

http://drive.google.com/file/d/132vCb2JOWPl5ZHOMrslFhhwF-hDSSrqr/view
http://drive.google.com/file/d/18aKD4oG8p3zp239bk7L42yfcpZQr_PTl/view
http://drive.google.com/file/d/1Uxgg5iWL34K1QXvapnr64sHHJXwsRO9I/view
http://drive.google.com/file/d/1pk05158PUhOH_Jn8xoQpN2URVC8pGmzd/view


Participação nas etapas da Feira de 

Matemática

Regional

Catarinense

Nacional



Jogos nos Anos Iniciais

● Como organizá-los para a feira?

● Que conceitos matemáticos queremos

ensinar?

● Por que trabalhar os jogos? Em que

momentos?



● A importância do brincar no processo educativo também está

presente na Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96), onde

há uma preocupação em sensibilizar os educadores para a

importância do processo de ensino.

● Parâmetros curriculares também destacam a importância dos

jogos no processo do ensino e aprendizagem.

Jogos e a mediação pedagógica



Contribuições de pensadores

Vygotsky

Disponível em 

<https://novaescola.org.br/cont

eudo/382/lev-vygotsky-o-

teorico-do-ensino-como-

processo-social>

Disponível em 

<http://mortenahistoria.blogspot.

com/2011/07/morte-de-maria-

montessori.html>

Disponível em 

<https://www.pensador.com/au

tor/jean_piaget/>

PiagetMaria Montessori



Os jogos podem ajudar de duas

maneiras:

● Conhecimento: desenvolver o 

conceito;

● Metodologia: ensinar o conceito.

Contribuições dos jogos

Além do conceitos:

● Reflexão

● Análise

● Argumentação

● Ganhar

● Perder

● Respeitar regras



Modelo de um projeto de jogos desenvolvido no 

ano de 2006

Projeto “Matemática é + que fazer conta no papel”



Direitos de aprendizagem:
● Comparar e ordenar números verificando o

valor relativo que os algarismos assumem

de acordo com a posição deles nas ordens

das unidades, dezenas ou centenas.

● Registrar.

● Questionar a partir dos resultados outros

conceitos comparação

● Problematizar.

Sistema de numeração decimal: jogo dos 

dardos



Jogos de adição

Jogo: “Os números e os seus truques”

Direitos da aprendizagem:

● Conceito de reta;

● Conceito de coluna;

● Conceito de linha;

● Conceito de soma.



Jogos de multiplicação

Jogo: “Salute”

Direitos da aprendizagem:

● Cálculo mental;

● Fixação da tabuada;

● Raciocínio lógico.



Jogos de multiplicação

Jogo: “Bingo Mania”

Direitos da aprendizagem:

● Cálculo mental;

● Fixação da tabuada;

● Raciocínio lógico.



Jogos de geometria

Jogo: “O que é o que é?”

Direitos da aprendizagem:

● Conhecer as figuras 

geométricas;

● Conhecer os polígonos;

● Raciocínio lógico;

● Identificar sólidos 

geométricos e figuras planas.



Jogos de geometria

Jogo: “Tangram”

Direitos da aprendizagem:

● Raciocínio lógico;

● Conhecer as figuras geométricas;

● Criatividade.



Jogos de divisão

Jogo: “Caracol do resto”

Direitos da aprendizagem:

● Cálculo mental.

● Algoritmo

● Termos da divisão



Desafios matemáticos

● Brincadeira com palitos;

● Os números e seus truques;

● Quadrado mágico;

● Quantos quadrados e 

triângulos há na figura?

● Possibilidades.



Fotos de alunos na prática de jogos



Confecção de jogos

Jogo de memória da multiplicação: Pares da 

multiplicação

Direitos de aprendizagem:

● Explorar de forma lúdica, a multiplicação;

● Propriedade comutativa;

● Cálculo mental;

● Analisar resultados.



Confecção de jogos



Avaliação do aluno em situação de jogo

● Postura do aluno com relação ao respeito a ganhar, 

perder, colaborar;

● Postura do aluno com relação ao desenvolvimento 

das estratégias; 

● Relação do aluno com o saber matemático envolvido;

● Compromisso: zelo pelos materiais.



Depoimentos

Participar da Feira de Matemática ajudou na 

escolha de sua profissão?

Taíse Kock



Depoimentos

Como foi sua experiência na Feira de matemática no 

Projeto sobre os jogos

Patricia Kock



Critérios de avaliação dos projetos por 

modalidade
( ) Matemática Aplicada e/ou Inter-relações – clareza e objetividade nas definições

e nos conceitos científicos essenciais, bem como, a aplicabilidade do modelo

matemático e/ou nível de inter-relação proposto.

( ) Matemática Pura – clareza e objetividade nas definições e nos conceitos

científicos essenciais, bem como, nas operações e propriedades matemáticas

empregadas.

( ) Materiais Instrucionais e/ou Jogos Didáticos – clareza e objetividade nas

definições e nos conceitos científicos essenciais, bem como, a aplicabilidade dos

Materiais Instrucionais e/ou Jogos Didáticos.
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Questões avaliativas


