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RESUMO 

Esse trabalho aborda o interesse da criança pela matemática nos dias de hoje. A 

matemática surgiu a 300 Anos a.c., é a ciência do raciocínio lógico e abstrato que 

estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas: e o seu 

crescimento acelerado faz parte do desenvolvimento da nossa espécie até os dias de 

hoje. O objetivo a ser abordado é inserir na Educação Básica Ensino Fundamento 

Ciclo I professor especialista para a disciplina de Matemática de forma que o mesmo 

deverá ter formação adequada para o trato com crianças com idade de até 12 anos 

isso inserida na Formação Acadêmica durante o curso de Licenciatura em 

Matemática. Como metodologia ressaltamos o desenvolvimento do aprender da 

criança, o mesmo tem que estar vinculado ao prazer e a alegria. O problema de ensino 

/aprendizagem vem se agravando ao longo do tempo nas escolas do nosso país, 

trazendo resultados piores a cada ano. Como resultados busca-se com a inserção do 

especialista nesta disciplina a melhora nos resultados obtidos referente e inerente à 

Matemática dada a sua dificuldade e complexidade.   

INTRODUÇÃO 

Esse trabalho aborda o interesse da criança pela matemática nos dias de hoje. Mostra 

que o estudo da mesma não se dá apenas pelos números.  

Cockcroft (1985), “a matemática é uma matéria difícil de 

ensinar e de aprender”.  

Assim como o português se ensina pelo letramento a matemática também tem a sua 

forma de ser ensinada. E se não for ensinada de forma correta, trará grande 

dificuldade na formação do aluno, trazendo consequências na vida adulta, ao se 

deparar com uma prova como o Vestibular ou até mesmo na área de trabalho que se 

deseja atuar. A matemática surgiu a 300 Anos a.c., é a ciência do raciocínio lógico e 

abstrato que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e 

estatísticas: e o seu crescimento acelerado faz parte do desenvolvimento da nossa 

espécie até os dias de hoje. 

OBJETIVO 

Inserir na Educação Básica Ensino Fundamento Ciclo I professor especialista para a 

disciplina de Matemática de forma que o mesmo deverá ter formação adequada para 



o trato com crianças com idade de até 12 anos isso inserida na Formação Acadêmica 

durante o curso de Licenciatura em Matemática.  

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do aprender da criança o mesmo tem que estar vinculado ao 

prazer e a alegria, e não é o que acontece atualmente, elas mostram cada vez mais 

dificuldades em entender a Matemática e acabam desistindo. Sabe-se que esse é o 

melhor período de aprendizagem, é a fase da curiosidade, do saber e mostrar que 

sabe, e é neste momento que o professor intervém, através das suas experiências, 

abrindo o caminho do conhecimento estimulando o educando a observar o meio em 

que ele vive, é perceber de forma ampla a Matemática. 

DESENVOLVIMENTO 

Estudar Matemática não é apenas lidar com os números, mas também ter um olhar 

diferente para o mundo. Uma vez que a mesma faz parte da vida do homem, desde a 

sua infância, ela não é apenas uma disciplina, é uma forma de pensar, e estar aberta 

a todos, seja médico seja engenheiro, ou até mesmo um comerciante, não importa, 

ela está presente em tudo principalmente na vida da criança através das suas 

brincadeiras no seu cotidiano. Mas é na escola que a criança passa a ter 

conhecimento do que é Matemática. O estudo matemático vem se transformando nos 

últimos 20 anos, mas mesmo assim, continua um estudo escasso sem muito 

resultado. Dados de pesquisas mostram a grande deficiência do ensino nas escolas, 

as crianças encontram dificuldades para aprender pois se trata de uma disciplina 

considerada complexa. Mas não foi sempre assim, antes mesmo da criança entrar na 

escola ela já tem experiência com a matemática, são inúmeras experiências, 

quantificando ou observando as formas de suas coisas, nas brincadeiras de que 

participa nas suas rotinas. Antes mesmo que o professor as ensinasse de forma 

consensual entre os educadores, a importância de considerar os conhecimentos 

prévios das crianças, e utilizá-las para que elas organizem e aprofundem o que 

sabem, mesmo que de modo informal para adquirir novos conhecimentos. No ensino 

fundamental as crianças têm facilidade para aprender a matemática, levando em 

consideração o seu conhecimento adquirido fora da escola, os professores trabalham 

com a criança através do lúdico despertando cada vez mais a curiosidade da criança.  

Pesquisas feitas por cinco universidades Americanas comprovaram que a educação 

infantil funciona e pode ser benéfica para toda a vida escolar da criança desde que a 



educação seja ofertada com qualidade, essa então despertará cada vez mais a 

curiosidade da criança, e curiosidade gera saber.  

No entanto essa capacidade e curiosidade vai se perdendo ao longo do tempo, no 

Ensino Fundamental II as dificuldades se dão porque a disciplina é complexa, sendo 

fácil por intermédio do lúdico, porém depois dos cálculos e situações problemas e que 

requerem mais atenção para resolver, torna-se difícil. E esse problema vem se 

agravando ao longo do tempo nas escolas do nosso país, trazendo resultados piores 

a cada ano. Esses dados podem melhorar através de uma intervenção pedagógica, 

por meio de um professor especialista, ele terá mais facilidade para transmitir com 

propriedade e de forma correta a disciplina, no entanto é essencial que os 

especialistas tenham em sua formação a disciplina de “Psicologia da Educação e 

Didática da Educação”, que o fará entender os desenvolvimentos cognitivos e a 

capacidade que cada um tem para aprender. Através desse conhecimento, o docente 

atingirá com eficiência as qualidades necessárias e almejadas na Matemática. O 

resultado será visível na vida da criança. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Busca-se com este projeto melhorar os níveis de ensino aprendizagem em 

Matemática no Ensino Fundamento Ciclo I de forma a preparar a criança para os 

estudos mais avançado e abstratos ao longo do desenvolvimento do curso. 
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