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MATEMÁTICA: primeiras aproximações

Estabelecer aproximações a algumas noções 
matemáticas presentes no seu cotidiano, 

como contagem e relações espaciais

Utilização da contagem oral, de noções de quantidade, de 
tempo e de espaço, brincadeiras musicais junto com o 

professor e nos diversos contextos nos quais as crianças 
reconheçam essa utilização como necessária 

Referenciais Curriculares Nacionais



Como a matemática costuma ser trabalhada na 
Educação Infantil? 

Uma busca rápida, na internet, sugere que as atividades 
de escrita, de associação e de repetição são muito 
valorizadas. Também sugere que as crianças aprendem 
números fazendo associações e por meio de desenhos.



Atividades  para trabalhar números na Educação Infantil

Pesquisa na internet
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Pesquisa na internet



Atividades  para trabalhar números na Educação Infantil

Pesquisa na internet



Atividades  para trabalhar noções de espaço e tempo na 
Educação Infantil

Pesquisa na internet



O que são noções matemáticas? 

Dicionário Houaiss (digital)



Primeiro eu sei, depois eu faço  

Aprender 
matemática para 

resolver 
problemas?! Resolver problemas 

para aprender 
matemática?!

Ana Ruth Starepravo          (starepravo@uol.com.br)!



encadeamento

Conhecer é encadear informações?

simples

complexo

LINEARIDADE



DESCONTEXTUALIZAÇÃO



As crianças podem escrever antes de estarem alfabetizadas… 

Gustavo, Rafael e André, 4 anos. Com Luciane Ribeiro. 



Registros da Rotina do dia. Com Luciane Ribeiro.  

ANDRÉ LUCIANE RAFAEL GUSTAVO



 André, Rafael, Gustavo, 2 anos e10 meses 

As crianças também podem ler antes de estarem alfabetizadas…  



 Texto produzido por Rafael, 6 anos 
Em processo de alfabetização



As crianças também podem (e devem!) registrar números antes de 
treinar sua grafia ou fazer exercícios de associação símbolo x 
quantidade ou, ainda, conhecer sua forma convencional de registro.

As crianças também podem (e devem!) fazer cálculos antes de 
conhecer os algoritmos convencionais ("contas armadas"")

Enfim, as crianças podem, e devem, brincar com as noções 
matemáticas, antes que essas lhe sejam ensinadas formalmente!

As crianças também podem (e devem!) resolver problemas antes de 
saber escrever números ou registrar "continhas"



Há ainda uma organização muito linear no ensino da 
matemática

Prevalece a idéia de pré requisitos

Para os alunos resolverem problemas, é necessário ensinar as quatro 
operações. Primeiro adição (sem recurso depois com recurso), depois a 

subtração (sem transformação, depois com transformação), depois a 
multiplicação e, por último a divisão - sempre privilegiando os algoritmos 

convencionais (“contas armadas”). 

Mas, para saber as quatro operações é necessário dominar o Sistema de 
Numeração Decimal - primeiro os números do 1 ao 10 e depois 

gradativamente ampliando a sequência, sempre em pequenos fragmentos, 
com ênfase no trabalho com ordens e classes.  



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

operações 
aritméticas

+
¯

x
÷

7 + 5

13 + 4

12 + 15

17 + 18

3 + 6

Sistema de 
Numeração 

Decimal

classes e ordens

UDCU.M

13 
+4

12 
15

+
17 
18

+

números de 1 a 10



Gustavo, 5 anos 

Registro livre de números a partir de uma pesquisa sobre os pontos 
e construções mais altos. 



Rafael, 6 anos  

Registro livre de números a partir de uma pesquisa sobre os pontos 
e construções mais altos. 



Rafael, 5 anos  

Hipótese de escrita de um número (2015) 
“Escrevi o dois, o mil e o quinze" 

“Antes do 15 é a letra i, pois é 'dois mil i quinze'"



Qual é a tarefa da Educadora, do 
educador? 

EXPLICAR A 
MATÉRIA? APRESENTAR 

MODELOS?

MOSTRAR 
COMO SE FAZ?



“A tarefa do educador consiste então, a todo 
momento, em mostrar mistérios, mostrar 

situações da natureza que, mesmo que já 
estejam descritas pela ciência, não o estão 
para a criança (aluno). De modo que ele se 

surpreenda frente a algo e trate de lhe 
encontrar uma explicação.” 

Carlos Calvo Muñoz - Chile





BRINCANDO NO BARCO INFLÁVEL

Guga: a gente é criança menina. Criança grande, maior 
que a Carol!

 André e Guga (3 anos e 11 meses)

André: a gente tem milhão anos.

Guga: milhão é adulto.

André: é... então a gente tem 40 anos.

Guga: mas 40 também é adulto porque 20 é adulto e 40 é 
mais que 20.

André: é mesmo, então tinha que ter menos.



PORTADORES NUMÉRICOS



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

QUADRO DOS NÚMEROS: explorando regularidades
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201O

77

NUMERAÇÃO ESCRITA

26

1.000.000 285



COMO AS CRIANÇAS  CONSTRÓEM CONHECIMENTO MATEMÁTICO?

 As crianças não aprendem conceitos 
numéricos com desenhos. Tampouco 
aprendem conceitos numéricos pela 

manipulação de objetos. 

Elas constroem esses conceitos pela 
abstração reflexiva à medida em que 
atuam (mentalmente) sobre os objetos. 

Kamii, C. A criança e o número.



OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1. Em relação aos adultos, gostaríamos que as crianças 
desenvo l vessem sua au tonomia a t ravés de 
relacionamentos seguros, nos quais o poder do adulto 
seja reduzido o máximo possível

2. Em relação aos companheiros, gostaríamos que as 
crianças desenvolvessem sua habilidade de descentrar 
e coordenar diferentes pontos de vista

3. Em relação ao aprendizado, gostaríamos que as crianças fossem alertas, curiosas, 
críticas e confiantes na sua capacidade de imaginar coisas e dizer o que realmente 
pensam. Gostaríamos também que elas tivessem iniciativa, elaborassem idéias, 
perguntas e problemas interessantes e relacionassem as coisas umas às outras. 

cooperação



BRINCANDO COM LEGO
Rafa: a minha girafa é a filhinha, ela vai ter 7 aninhos. 

Quantos anos vai ter o papai e a mamãe?

Rafa, André, Guga (3 anos e 6 meses)

André: a minha... a mamãe tem é.... é... deixa eu 

pensar... a minha girafa que é a mamãe tem 20 anos

Rafa: vinte anos então é igual a Lu. A Lu tem vinte anos.

André: não, não é igual a Lu, que a Lu tem vinte e zero 

e a minha tem vinte e cinco.

Guga: e o papai tem trezentos...é... duzentos e três



“O jogo é uma forma de atividade 
particularmente poderosa para 

estimular a vida social e a 
atividade construtiva da criança."

Jean Piaget no prefácio da obra Jogos em grupo na 
Educação Infantil, de Constance Kamii e Rheta DeVries





esconde-esconde



rabo no burro



amarelinha



LUDO
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Trilha do arco-íris



NÚMEROS

Ao final do jogo, o André contou as suas fichas. 

Tinha 17. 

Eu contei as minhas e anunciei:

- Consegui 22 fichas!

- Ué… porque eu contei as minhas e nem falei esse número! 

- Como você sabe, André? 

- Você tem mais mamãe.



A CRIANÇA E A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Observar

Perguntar

Interpretar

Registrar

Comunicar

Capítulo 13
Aprendizagem da criança pré-
escolar: a perspectiva de Piaget



Quantas patas tem 6 cachorros?

BROITMAN, C. El tratamiento didáctico de problemas multiplicativos desde el inicio 
de la escolaridad básica. Projeto - Revista de Educação.  Porto Alegre: Projeto, v.
2, n.3, 2000.  julho/dezembro. p. 38-43.



Desenho dos cachorros para contagem do total de patas



Desenho somente das patas




Utilização   de marcas para     representar as patas, com 
organização espacial das marcas




Uso de marcas para contagem através de adição 
cumulativa.




Resultados parciais da  contagem de 4 em 4
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