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Formação para professores atuarem no projeto 
+Alfabetização

Encontr  3



pauta
1. Retomando;
2. Alfabetização Matemática e literatura;
3. História: “Quem vai ficar com o pêssego?”;
4. Dinâmica de integração matemática;
5. Processos Mentais Básicos;
6. Intervalo;
7. Música “Fui visitar minha tia em Marrocos” ;
8. Atividade grupal;
9. Socialização;

10. Vivência de jogos.
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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.

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.



Alfabetização matemática e literatura
A literatura constitui excelente recurso para o trabalho com as 
noções matemáticas. 



Explorando histórias
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.

Tais 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.  

 
 



Explorando histórias

https://pt.slideshare.net/weleslima/quem-vai-ficar
-com-o-pssego-41277938?next_slideshow=1

https://pt.slideshare.net/weleslima/quem-vai-ficar-com-o-pssego-41277938?next_slideshow=1
https://pt.slideshare.net/weleslima/quem-vai-ficar-com-o-pssego-41277938?next_slideshow=1


dinâmica de integração matemática

Cada participante recebe uma frase matemática e representa 
seu número correspondente. 
As frases vão sendo lidas conforme identificação do número 
que corresponde à resposta das sentenças propostas.

Eu tenho 12. Quem tem o meu número mais uma dezena?



PROCESSOS MENTAIS BÁSICOS
     

 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

  COMPARAÇÃO

   ORDENAÇÃO

      INCLUSÃO

CORRESPONDÊNCIA

 CLASSIFICAÇÃO

 CONSERVAÇÃO

      SERIAÇÃO  



intervalo 



fui visitar minha tia em marrocos

https://www.youtube.com/watch?v=_aRInh49Doc

https://www.youtube.com/watch?v=_aRInh49Doc


ATIVIDADE GRUPAL
 

1- Analisar a situação apresentada identificando: 
a) Que hipótese(s) foram consideradas pelo(s) 

estudante(s) para o resolução?
b) Que noção(ões) ou conceito(s) necessita(m) ser 

compreendido(s)?

2- Utilizando o material distribuído, discutir estratégias ou 
formas de intervenção necessárias para o estudante.



SITUAÇÃO 1
 

Marina, ao contar a quantidade 
de estrelas do quadro, foi 
apontando cada uma seguindo a 
ordem das setas, chegando à 
quantidade 9.



SITUAÇÃO 2

Ao ser questionada sobre o que havia em maior 
quantidade:  “estrelas ou martelos?”, a criança 
respondeu “estrelas”. 

 



SITUAÇÃO 3
3-processos mentais básicosA professora deu um montinho de 6 fichas para Alice e um de 7 fichas 

para Daniel e perguntou quem ganhou mais fichas. As crianças 
organizaram suas fichas lado a lado e responderam: 

• • • • • •       Alice
° ° ° ° ° ° °   Daniel

Alice:" O Dani."
Daniel: "Eu!...Tenho 7 e Alice só tem 6.
Quando questionados sobre quantas fichas Daniel tem a mais do que 
Alice, eles respondem:
Alice: "Sete" (apontando para a ficha não emparelhada)
Daniel: "Uma" (apontando para a mesma ficha)



SITUAÇÃO 4

A professora solicita que Júlio escreva o numeral cinco. 
Ele olha para a reta numérica disposta na sala... 
           (0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10) 

Vai apontando para os numerais e em seguida  representa o 4.



SITUAÇÃO 5

Foram dispostas 13 fichinhas sobre a mesa e ao ser 
questionada sobre a quantidade que representava cada parte 
do número Maria apontou:

▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ ▐ 13
 ↑     ↑
 1     3



SITUAÇÃO 6

A professora pediu que Ana identificasse a quantidade 
representada pelas peças do material dourado e ela respondeu 
“oito”.

 



SITUAÇÃO 7
Veja como Carla escreve os números:

vinte e quatro           204

cento e trinta e  dois              100302



SITUAÇÃO 8

A professora pede a José que leia os numerais:
 
26: Ele lê “dois e seis”

145: Ele lê “um, quatro e cinco”



SITUAÇÃO 9

Observe o cálculo realizado por um estudante:
                 59
                + 6
                515



EXPLORANDO JOGOS E MATERIAIS
Jogo das Ruas
Jogo das Somas com Dominó
Jogo das Torres
Trilha do Calendário



ATENÇÃO

Devido às inúmeras 
solicitações, 

o encontro do dia 13/06 foi 

TRANSFERIDO
para o dia 26/06, quarta-feira. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
E



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
E

Sugestão de  vídeo:
Aplicação de provas piagetianas
https://www.youtube.com/watch?v=H8xqJ172sm8&t=930s

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8xqJ172sm8&t=930s
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