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Tarefa para o próximo 
encontro:

Trazer impressas as respostas do Formulário 
Virtual que será realizado no encontro de hoje.

=> Após preenchimento as respostas serão enviadas 
por email.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyDNfD5T0CBCWMFrwb3SwTOA6HEMBKvnpDdm6lc2XrToJzfA/formResponse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyDNfD5T0CBCWMFrwb3SwTOA6HEMBKvnpDdm6lc2XrToJzfA/formResponse
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Pauta

Momento 1 – Iniciando a conversa
- Alfabetização e letramento
- História para deleite: Sofia descobre a 
Matemática
- O trabalho com a Alfabetização 
Matemática
- Considerações dos grupos
- Processos Mentais
- O que “ensinar” no primeiro dos nove anos 
do EF: senso numérico, senso de medida, 
senso espacial
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Momento 1
Iniciando a conversa...

 Em grupo, refletir e registrar considerações sobre a 
questão recebida.
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Considerações
 do grupo 1 

 1.Que relação podemos estabelecer entre 
os termos alfabetização/letramento e 
alfabetização  matemática/numeramento?
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Alfabetização matemática
 e letramento

A alfabetização matemática é entendida como um 
instrumento para a leitura do mundo; uma perspectiva que 
supera a simples decodificação dos números e a resolução 
das quatro operações básicas.

 

 
 
 

A BNCC aponta que o Ensino Fundamental deve 
ter o compromisso com o desenvolvimento do 
letramento matemático envolvendo as 
competências e habilidades de raciocinar, 
representar, comunicar e argumentar 
matematicamente.
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A Função social 
da escrita

A grande quantidade de materiais impressos que nos 
envolvem cotidianamente possibilitam explicitar a função 
social da escrita, da mesma forma que nos remetem à função 
social da Matemática, oportunizando a realização de práticas 
de leitura e escrita que envolvam gráficos, tabelas, 
representações geométricas e de espaço e informações 
numéricas diversas. 
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Lá vem história...
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Considerações
 do grupo 2 

 

2.Como inicia a proposta de trabalho da 
Alfabetização Matemática? 
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Formação de 
Conceitos

Para Vygotsky o elo central do processo de aprendizagem é a 
formação de conceitos. Ele compara e inter-relaciona duas 

categorias de conceitos: 
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Primeiras noções

  
   A BNCC aponta que o trabalho com a matemática nos Anos 

Iniciais deve retomar as vivências cotidianas das crianças e 
experiências desenvolvidas na Educação Infantil para depois 
iniciar a sistematização dessas noções matemáticas.

  A compreensão das primeiras noções, que estão relacionadas 
a conceitos de tamanho, lugar, distância, quantidade, 
número, tempo, capacidade, comprimento, etc. é importante 
para  o avanço na alfabetização matemática. 
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Primeiras noções

 
  As noções devem ser introduzidas ou revisadas verbalmente e 

por meio de diferentes situações, com a utilização de materiais 
manipulativos, histórias, desenhos que relacionam-se ao 
contexto de vida das crianças.  

 
 

Primeiras noções
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Lá vem história...
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Tipos de conhecimento 
segundo Piaget
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Estímulo 
à ação mental

A manipulação é um passo 
indispensável para a aquisição de 
competências matemáticas. Porém não 
é a manipulação em si o importante 
para o aprendizado da matemática. O 
que realmente importa como sugerem 
Piaget e Inhelder (1975) ou Kamii 
(1990), entre outros, é a ação mental 
que se estimula quando as crianças 
podem ter os objetos e os materiais em 
suas mãos.
 
 
 



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Considerações
 do grupo 3 

 

3. Existe a psicogênese em matemática? 
Como acontece a apropriação da escrita 
numérica?
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https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROOgiFPMtJxPXlfNROrVrqyJqNdhjOlyTDLHdjtgvw46VduJ6F

Construção do conceito 
de número

A construção do número pela criança é um processo 
longo que se utiliza de várias ideias, entre elas, as de 
correspondência, cardinalidade, comparação, 
ordenação, inclusão, contagem, conservação de 
quantidade.
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Considerações
 do grupo 4 

 

4.Quais os processos mentais básicos? 
Podemos ensiná-los?
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nível de elaboração, representações e 
conceitos disponíveis nessa programação de 
ensino.

Processos mentais 
básicos
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São fundamentais para a construção dos conceitos de número e 
das quatro operações.

Constituem-se num alicerce que será utilizado para sempre pelo 
raciocínio humano, independentemente do assunto ou tipo de 
problema enfrentado.

Desenvolvem-se a partir da estimulação, diante de situações 
onde a criança estabelece relações entre objetos, ações, 
ocorrências, etc.

Processos mentais 
básicos
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Cada grupo, recebe as letras que compõem o nome de um 
processo mental e o enunciado correspondente ao 
mesmo, para ordenar as mesmas e descobrir de qual 
processo trata. 

Na sequência os  componentes vivenciam a atividade 
proposta com o material recebido e elaboram lista com 
possibilidades de exploração da habilidade mental 
indicada, para socializar com o grande grupo.
 
nível de elaboração, representações e conceitos 
disponíveis nessa programação de ensino.

Para vivenciar...
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Considerações
 do grupo 5 

 

5.SENSO NUMÉRICO: O que envolve?
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nível de elaboração, representações e 
conceitos disponíveis nessa programação de 
ensino.

Senso numérico
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Construção do número
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Etapas envolvidas na 
construção do número

1) Recitação dos números: vai sabendo os nomes, 
imitando os adultos: um, dois, três..., mas os usa apenas 
como nomes de objetos.
2) Os elementos continuam nomes, mas apenas um nome 
para cada elemento. Se perguntamos quantos são ela 
pode dizer o “numeral” certo, mas esse “numeral” não 
indica a quantidade, e sim, até onde ela chegou.
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Etapas envolvidas na 
construção do número

3) A criança constrói a noção de número que envolve o 
seriar e, além disso, incluir em cada número todos os 
anteriores. 
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 O que propor

Propor muitas atividades envolvendo a 
quantificação: 
● histórias com  personagens e de sequências 

para enumeração;
● músicas com contagens;
● gráfico vivo.
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 O que propor|
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 Para o trabalho com  
as ideias das operações 
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• Oportunizar contato com diferentes portadores 
numéricos que existem no cotidiano (placas, números de 
telefones, de documentos ou outros que indicam 
medidas);
 
• Utilizar diferentes recursos que apresentem situações 
envolvendo contagens, leitura e escrita numéricas 
(brincadeiras, histórias, músicas, dramatizações, etc.);

Escrita numérica
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Sistema de numeração 
decimal
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Considerações
 do grupo 6 

 

6.SENSO DE MEDIDA: Como desenvolver?
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Senso de medida
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Considerações
 do grupo 7 

 

7. SENSO ESPACIAL: Como adquirimos?
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Senso espacial
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Organização, registro,  leitura e 
análise de informações
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Circuito de jogos

Jogo
Habilidades
 envolvidas

Intervenções
possíveis
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Referências bibliográficas



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SMED
Secretaria da Educação

Referências bibliográficas
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