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Resumo:  

O presente trabalho é um relato de experiência sobre um curso de extensão, ministrado 

pelos professores do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (Campus Pelotas), para 

professores das séries iniciais de escolas públicas. O público alvo foi convidado a 

participar de oficinas que abordavam quatro tipos distintos de temas (geometria, softwares 

educativos, álgebra e a inter-relação entre matemática e literatura infantil) e que serviram 

de motivadores para a elaboração de atividades lúdicas que visavam ensinar os conceitos 

ou conteúdos de matemática das séries iniciais. Dentre as oficinas ministradas, aqui 

relataremos com maior ênfase as atividades e resultados das oficinas de geometria e de 

matemática e literatura infantil. Ao longo da execução do projeto, houve uma bela troca de 

experiências entre a equipe executora e os alunos, promovendo o diálogo e os diferentes 

olhares teórico e prático sobre o ensino de matemática para as séries iniciais. 

  

Palavras-chave: Projeto de Extensão, Ensino de Matemática, Ensino de Geometria, Inter-

relações entre Matemática Literatura Infantil.  

1. Introdução: Planejando um Curso de Extensão 

Muitos autores
1
 (Edda Curi, Monica Fürkotter etc) têm dado voz às preocupações 

de muitos professores: os alunos, nas séries iniciais, têm aprendido pouca matemática. A 

                                                
1
 As referências bibliográficas que aparecerão no final deste texto são de autores lidos para o estudo da teoria 

que embasava cada oficina ou para a elaboração de atividades; por ser um relato de experiência, não haverá 

citações de parágrafos no corpo do texto, mas entendemos que os livros consultados para a elaboração e 

execução do projeto é uma dado relevante que não pode ser ignorado neste trabalho. Elas privilegiam as 

atividades referentes às oficinas aqui relatadas. 
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falta de uma “alfabetização matemática” (Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca, Adair 

Mendes Nacarato etc) mais eficaz, faz com que os alunos não compreendam os conceitos 

fundamentais desta disciplina e não desenvolvam tão bem as habilidades necessárias à sua 

idade; isto resulta, muitas vezes, em medo para com a disciplina e deficiência de 

conhecimentos básicos para a compreensão da matemática a ser estudada nas próximas 

séries. 

Tentando minimizar este quadro, o grupo de professores de matemática do IFSUL 

(Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas) propôs um curso de extensão, 

contemplado em edital público, cujo público alvo era os professores das séries iniciais 

(normalmente formados em Pedagogia ou no Curso Normal). O fato de estes não terem 

cursado uma Licenciatura em Matemática seguramente lhes deixa algumas lacunas nos 

tratos e abordagens de alguns conteúdos e conceitos matemáticos e, apesar de todos seus 

esforços para porem em prática o que aprenderam em seus cursos de graduação, muitos 

assumem, em congressos da área de educação e formação de professores, precisar de apoio 

e sugestões de como trabalhar melhor a matemática com seus alunos. 

Nossa ideia foi, então, elaborar “oficinas” de discussão e ensino, englobando quatro 

grandes áreas do atual ensino de matemática, adaptando teorias e atividades para o nível da 

alfabetização matemática: oficinas de geometria (Maria da Conceição Fonseca, Ruy 

Madsen Barbosa), de ensino através de textos infantis (Rafael Montoito, Luzia de Maria, 

María Dolores Saá Rojo, Carlos Aldemir Farias), de estruturas algébricas e resolução de 

problemas e de softwares educativos. 

Com isto, nosso principal objetivo era contribuir para a formação continuada do 

professor das séries iniciais e, consequentemente, para a aprendizagem de seus alunos. 

Mas, antes de colocarmos o projeto em prática, foi preciso aprendermos como fazê-lo, pois 

esta foi a primeira experiência deste tipo que nossa Coordenação abraçou: passos como 

gerenciar o dinheiro público posto à disposição, divulgar o curso e selecionar os alunos 

inscritos, planejar as atividades, pesquisar a escolha dos melhores materiais para a 

execução das atividades, selecionar o aluno bolsista e supervisionar seus afazeres, escrever 

relatórios sobre o curso etc foram tarefas que, durante o processo, também enriqueceram 

nossas atividades e experiências acadêmicas.  
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2. Descrição das Principais Atividades 

Ainda que as oficinas de softwares educativos e de estruturas algébricas e 

resoluções de problemas tenham sido valiosas e tenham recebido boas avaliações dos 

alunos que delas participaram, aqui optamos por comentar mais detalhadamente as oficinas 

de geometria e das inter-relações entre matemática e literatura infantil em virtude de os 

autores deste trabalho serem os ministrantes destas duas. Além disso, por uma questão de 

tempo de apresentação, daremos maior ênfase àquelas atividades que maior e melhor 

impacto causaram no grupo de estudo. 

 

Oficinas de Geometria: 

  

a) Atividade de Apresentação (confecção de crachás) 

Cada aluno deveria confeccionar um crachá em forma geométrica plana e escrever 

nele o seu nome. O material disponível era cartolina, régua, tesoura, canetinhas, lápis de 

cor (ou giz de cera), barbante e furador (opcional). Posteriormente, foi pedido a cada aluno 

que se apresentasse, comentando sua trajetória profissional e por que escolheu tal forma 

para fazer o seu crachá.  

Os objetivos principais da atividade eram aprender a identificar formas 

geométricas, formar o conceito de figuras semelhantes (caso mais de um aluno utilizasse a 

mesma forma) e nomear corretamente as formas, isto é, não confundir círculo com 

circunferência, retângulo com quadrado etc.  

 

b) Atividade de Representação Bi e Tridimensional 

Esta, considerada pelos alunos a mais interessante atividade das oficinas de 

geometria, tinha por principal objetivo identificar vistas bidimensionais de um sólido 

tridimensional e, com o desenho destas, reconstruí-lo em grupo. 

A cada “rodada” da atividade, de cada grupo foi retirado um aluno que observava 

cada vista de um sólido, separadamente, através de uma caixa com “janelas” (isto é, ele 

tinha visões parciais do sólido, não sua representação total). Os sólidos, dependendo da 

“rodada”, foram dos mais fáceis e conhecidos (cilindros, cones etc) até alguns bem 

diferentes, compostos com peças de encaixar de jogos infantis. 

Ao observar as vistas, o aluno deveria desenhá-las separadamente e mostrá-las 

quando voltasse ao seu grupo. Os demais membros, a partir da observação destes desenhos, 
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tinham que identificar ou reconstruir o sólido que estava dentro da caixa com as peças que 

estavam à disposição, perto deles, numa mesa. 

A seguir, mostramos como foram confeccionadas as caixas com “janelas” (é 

relevante destacar que elas não precisam de “base”) e um exemplo de como os alunos 

observavam as vistas dos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Caixa com “janelas” planificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Caixa com “janelas” fechadas ou uma janela aberta, para visualização de uma vista 

 

Vários foram os assuntos aqui abordados como, por exemplo, a vista frontal de um 

cone ser desenhada com um traço reto para representar a base, e não uma curva, como 

alguns alunos fizeram. Também foram discutidas as notações de traço contínuo para 

arestas visíveis e pontilhado para as que ficavam escondidas em tal vista, mas que se sabia 

existir. 

 

c) Atividade de Orientação no Plano Cartesiano 

Com o objetivo de fazer os alunos perceberem a necessidade de se ter um sistema 

de medida e a orientação dos eixos, cobrimos uma grande parte do chão da sala com papel 
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pardo. No papel, fizemos pequenos cortes nos quais estavam “escondidos” bilhetes que 

continham mensagens parabenizando o aluno por ter chegado ao ponto certo ou com algum 

comentário (do tipo “este não é o ponto certo, tente novamente”) que advertia o aluno 

sobre seu insucesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Parte da sala coberta com um “plano cartesiano” 

 

Os alunos recebiam, em mãos, o desenho de uma rota (algo parecido a um “mapa 

do tesouro”), mas esta não apresentava nenhuma indicação de direção, de modo que o 

aluno poderia lê-la segurando a folha de qualquer modo (apenas nós sabíamos a posição 

exata). Sobre o papel que cobria o chão, o aluno deveria reproduzir aquela rota, tentando 

chegar ao final exato. As dificuldades se davam, além da inexistência de posição adequada 

para leitura do “mapa” (direção e sentido), conforme já dito, por pelo menos dois outros 

motivos principais: o primeiro é que, sobre o papel, não havia um ponto de origem, de 

modo que os alunos podiam começar sua trajetória por qualquer ponto; o segundo era o 

fato de as rotas terem sido medidas em “passos”, mas estes eram os nossos passos, o que 

raramente coincidia com o tamanho dos passos dos alunos, ou seja, no começo da atividade 

não fora definida uma unidade de medida.  

É fácil observar, no “mapa” que os alunos recebiam (reproduzido abaixo), que há 

um trajeto e valores numéricos, mas eles não estão atrelados a uma unidade de medida e 

nem às posições direita, esquerda, para cima e para baixo. Esta ausência de informações é 

o que permite aos alunos movimentarem-se como quiserem pelo plano. Esta aleatoriedade 

do percurso quase nunca possibilitou que eles chegassem ao ponto certo. 
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Figura 4 – Cópia de um dos mapas entregue aos alunos 

 

Em uma primeira rodada, nenhum aluno conseguiu, repetindo sobre o papel pardo a 

rota que tinha recebido, chegar ao local que se esperava. Novas rodadas foram sendo feitas, 

para os mesmos mapas, à medida que os alunos se davam conta de que era preciso mais 

informações para a execução da atividade: foi assim que primeiro se fixou aquela que seria 

a origem do plano (equivalente à origem do plano cartesiano), depois os eixos e seus 

sentidos positivos e negativos e, por fim, o tamanho que equivalia a uma unidade de 

comprimento. Esta atividade, quando feita com crianças, tem o objetivo principal de ajudar 

na construção da noção de orientação. 

 

Oficinas de Matemática e Literatura Infantil: 

  

Em um primeiro momento, conversamos sobre quais eram as histórias que os 

professores lembravam de ouvir na sua infância e por que elas foram marcantes no seu 

processo educativo. É sabido que professores das séries iniciais, muitas vezes, contam 

histórias aos seus alunos e ressalvam, sempre que possível, seus ensinamentos morais. 

Além disso, hoje em dia, com a facilidade dos donwloads, canais de tv a cabo e a pirataria 

dos dvds, as crianças conhecem facilmente os personagens dos contos infantis, 

principalmente os de desenhos animados. Durante as oficinas, por uma questão de tempo, 

as histórias cujos personagens inspiraram nossas atividades não foram lidas ou vistas, por 

serem bastante conhecidas, mas alguns livros que as continham estavam sempre à 

disposição, caso algum aluno quisesse fazer uma consulta. 
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A ideia aqui era aproveitar os personagens que, conhecidos e queridos pelas 

crianças, lhe chamariam mais a atenção, para trabalhar conceitos diversos, tais como: 

noção de conjuntos e subconjuntos, contagem, relações entre grandezas (maior e menor) 

etc. Vários autores também ressaltam que contar histórias mexe com a imaginação e a 

cognição dos alunos e que, por isso, a narrativa pode auxiliá-los no processo de formação 

de conceitos, ao trabalhar o racional (a ideia matemática) e o emocional (o que 

experenciam quando conhecem os personagens) conjuntamente. 

 

a) Atividade de Conjuntos e Subconjuntos 

Foram distribuídas folhas para os alunos, tal qual o modelo abaixo. As orientações 

das atividades mantinham uma linguagem literária, dirigida ao leitor infantil, como se 

fossem parte de um livro de histórias.  

Para a história do Aladdin, havia a seguinte instrução: “Aladdin quer encher seu 

baú com coisas preciosas! Ajude-o a encontrar anéis, moedas, colares e tudo que é de valor 

e pode encher o baú de Aladdin. Marque com um X para que, assim, ele possa achar tudo!” 

 

 

Figura 5 – Reprodução da folha entregue aos alunos para a atividade de estudo de conjuntos 

 

Além do conjunto de objetos valiosos que o Aladdin desejava juntar, era possível 

formar, com os objetos dispostos, outro conjunto, o conjunto dos objetos que as crianças 

levam para a escola (neste caso, dois lápis e dois livros).  
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Outras atividades, com o mesmo propósito, foram feitas com diferentes 

personagens (Branca de Neve, Chapeuzinho Vemelho etc) pois, assim, pretendia-se deixar 

clara a noção de conjuntos (coleção de objetos), subconjuntos e quantidade de elementos 

de um conjunto. 

 

b) Atividade de Comparação de Medidas 

Na história de “Alice no País das Maravilhas”, a personagem muda diversas vezes 

de tamanho. Este foi o mote para elaborarmos uma atividade que levasse em conta a 

variação de medidas: diversas “Alices” foram dadas para que os alunos comparassem seus 

tamanhos e as organizassem de maior a menor (ou de menor a maior), recortando-as e 

ordenando-as. Além disso, a mesma figura, em tamanhos distintos, serviu para uma 

discussão a cerca do conceito de figuras semelhantes. 

Uma atividade semelhante, com o mesmo objetivo, foi feita com diversas imagens 

do Pinóquio. Nesta, o que servia de referência para ordenar as figuras eram os  tamanhos 

distintos dos narizes dele. 

 

Figura 6 – Reprodução da folha entregue aos alunos para a atividade de comparação de medidas 
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c) Atividade de Identificação de Sólidos Geométricos 

Nesta atividade, a primeira proposta foi que os grupos construíssem, utilizando 

sucata (caixas, fitas, copos plásticos, cartolina etc), personagens ou cenários de histórias 

infantis. O primeiro grupo construiu um Pinóquio; o segundo, um Homem de Lata e, o 

terceiro, a Casa de Doces de João e Maria. A partir destas construções, foi pedido que os 

grupos associassem a elas as formas geométricas, planas ou espaciais, que as compunham 

e estavam expostas sobre uma mesa. Os alunos identificaram, deste modo, que o nariz do 

Pinóquio era um cilindro, tal qual o corpo do Homem de Lata, que a Casa de Doces era um 

paralelepípedo etc. O principal objetivo desta atividade era desenvolver a percepção da 

existência das figuras geométricas no mundo “real” e na formação de outras figuras, sejam 

elas bi ou tridimensionais. 

Abaixo mostramos a imagem do Pinóquio construído por um grupo de alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Pinóquio construído com sucata 

 

3. Considerações finais 

As atividades aqui relatadas são, todas, bastante simples mas, cremos, atendem às 

necessidades dos alunos das séries iniciais. 

O curso encerrou-se com êxito. Nossa equipe foi procurada pela professora 

coordenadora do Curso de Pedagogia da UFPel porque, segundo ela, os alunos elogiaram 

muito as abordagens que trabalhamos. Este, que foi nosso primeiro contato com o Curso de 
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Pedagogia, rendeu parcerias e estudos entre nosso Instituto e a universidade que 

começaram a se desenvolver neste ano. 

Anualmente o Instituto promove um encontro de Iniciação Científica e Mostra de 

Projetos de Extensão, com apresentação dos trabalhos e banca avaliadora. Nosso projeto 

ficou entre os cinco melhores, na categoria de exposição oral, sendo premiado pela 

Instituição. Isto ressalva a relevância e a necessidade deste tipo de projeto: um olhar dos 

professores de matemática para os professores das séries iniciais, já que são eles quem dão 

as primeiras noções de matemática aos nossos futuros alunos, que gere uma preciosa troca 

de experiências e saberes. 
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