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APRESENTAÇÃO
Olá Professor,
Nossa proposta de trabalho aqui descrita tem o intuito de
evidenciar o quanto a Literatura Infantil e a Alfabetização
Matemática podem caminhar juntas para significar e/ou
(re)significar o universo infantil nos primeiros anos do Ensino
Fundamental.
Este material foi construído durante nossa pesquisa de Mestrado
numa EMEF do município de Vitória, onde trabalhamos com
crianças surdas na sala de recurso e com elas na sala de aula
regular e demais professores.
Durante todo o período da pesquisa na EMEF (Escola Municipal
de Ensino Fundamental) de Vitória – ES, vivemos momentos de
troca e grande aprendizado com as crianças envolvidas em nossa
proposta. A experiência de vida dessas crianças acrescentou em
mim um olhar mais ampliado a respeito da educação de surdos,
mais humanizado em relação às diferenças e à escolarização
dessas crianças.
O material aqui apresentado é fruto de nossa pesquisa de
mestrado e observamos, durante o processo de construção , que
este material – Produto Final - pode e deve ser ofertado a todas
as crianças, independentemente de serem surdas ou ouvintes.
Vivenciamos que o que chama a atenção de uma criança surda
também desperta interesse em todas as outras, todavia, em
muitos momentos, nas atividades desenvolvidas com as crianças
surdas, além da presença do professor bilíngue, é necessário
introduzir alguns conceitos que elas ainda não internalizaram de
modo claro, uma vez que, nas crianças acompanhadas em nossa
pesquisa, a aquisição da língua materna (LIBRAS) foi tardia
Escolhemos, por isso, a Literatura Infantil para ser um dos
elementos de interação, pois não há criança neste mundo que
não se delicie ouvindo uma história, seja contada oralmente, em
libras, em vídeo ou em gravuras, ampliando os diversos domínios
da linguagem e o conhecimento global. Histórias sempre
possibilitam estar além, em um universo que pode, por meio
lúdico, tomar as formas e as cores que cada crianças quiser.
O material está dividido em capítulos e cada um deles faz
alusão a um livro de literatura infantil e apresenta propostas de
atividades.
Atenciosamente,
Autores
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MATEMÁTICA E LITERATURA

No imaginário infantil, as histórias ocupam sempre um lugar
especial. Ora para ouvir, ora para criar, ora para brincar, as
crianças sempre utilizam as histórias como recurso de
aprendizagem.
Em meu caminhar como professora, já são dezoito anos, aprendi
com meus alunos o quanto as histórias podem fascinar e exercer
um universo de sedução, de imersão e de desenvolvimento para
eles.
A literatura propicia interação entre diferentes linguagens e
contextos distintos, que trazem consigo possibilidades de
múltiplos olhares para aquisição de novos conceitos e
habilidades.
A linguagem é um instrumento de mediação no estabelecimento
das relações dialógicas, na produção dos enunciados e das
verdades sociais construídas ideologicamente. A linguagem
opera, segundo Volochínov (2013, p. 129), “pelo acontecimento
social da interação verbal [...] a interação verbal, é, portanto, a
realidade fundamental da língua.”; e, por convenção social,
nomeiam objetos, pessoas, lugares, sem que seus nomes
tenham relação efetiva com seu significado social,
predominando, portanto, a relação de sentido construída na
interação.
Nossa proposta busca na interface Literatura e Linguagem
Matemática potencializar os conhecimentos matemáticos,
introduzindo conceitos novos, reforçando os já referenciados,
além de ampliar o sentido de mundo.
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Machado (1990) afirma haver entre a língua materna ( Língua
Portuguesa) e a
Matemática uma relação de
complementariedade para a criança surda entre a Libras e a
Matemática, já que em ambas há o uso daquela que,
“funcionaria como suporte de significações para o aprendizado
da escrita matemática” (SMOLE, 2000, p. 64), permitindo ao
aluno a possibilidade de interpretar o enunciado.
Segundo Smole et al (1998), ao fazer uma aproximação entre a
Matemática e a língua materna, as autoras afirmam haver um
fortalecimento entre esses saberes, uma vez que a Literatura
Infantil enriquece e desafia as crianças dos anos iniciais do
Ensino Fundamental a pensarem sobre noções matemáticas, a
partir de diferentes contextos apresentados nas histórias.
Para essas autoras,
Integrar literatura nas aulas de matemática representa uma
substancial mudança no ensino tradicional da matemática, pois
em atividades deste tipo, os alunos não aprendem primeiro a
matemática para depois aplicar na história, mas exploram a
matemática e a história ao mesmo tempo (SMOLE et al, 1998, p.
2).

Gostaríamos de ressaltar que nossa proposta evidencia uma
construção de sentido para compreensão dos enunciados
matemáticos e não um saber referenciado de determinado
conteúdo matemático.
Desse modo, constatamos ser importante trabalhar com temas
da LI (Literatura Infantil) que dialoguem com as diferentes áreas
do conhecimento: códigos e linguagem, ciências da natureza e
matemática como proposta de produção de conhecimento para
nossos alunos.
Ao trabalharmos o contexto da literatura infantil para propormos
leitura de enunciados matemáticos, buscamos relacionar
palavras e saberes que estivessem ligados às histórias
apresentadas e, no contexto, a diferentes áreas do
conhecimento, para mais uma vez elencarmos que os
conhecimentos não estão postos no mundo isoladamente, mas
que dialogam e se encontram a todo momento no universo da
construção do social.
Nesse sentido, corroboramos com o texto de Cavalcanti (2002)
ao afirmar que
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[...] o “ouvir histórias” consiste numa das realizações mais
prazerosas, satisfatórias do que o homem é capaz. A nossa
relação de complementariedade com o eu e o outro está posta
aí, numa tentativa maior de preencher as lacunas, de superar os
conflitos e , enfim de nos perceber como um “ser-em-projeto”,
em busca do “prazer-feliz” de uma existência incompleta, mas
capaz de criar sentidos, de fazer arte, de transformar o mundo
em vários universos, em constelações criadoras de magia, de
sentimentos vários de humanidade. A literatura se faz da
palavra e além dela. Algo não possível de dizer; ausente no
espaço vazio das entrelinhas, pronto para fazer-se presente no
sentido do inesgotável. [...] coloca-se na ordem do indizível
(CAVALCANTI, 2002, p.16) .

Logo, nessa busca pelo “prazer-feliz” de seres em constante
estado de “projeto”, buscamos na interação possibilidades para
essa(s) leitura(s). Usamos, durante esse processo de contação de
histórias, elementos que constituíssem estratégias de
compreensão que pudéssemos usar antes de contar a história,
durante e depois do momento da leitura e narração em libras.
Solé (2008) apresenta estratégias que podem potencializar nas
crianças o desejo de querer ler aquele texto e/ou conhecer
aquela história. A autora afirma que a exploração do tema, do
título apresentado, das imagens da capa do livro, podem e
devem ser usados como recursos motivadores e convite ao texto.
Outro aspecto importante deve ser o levantamento de
informações prévias que as crianças já possuem sobre o tema a
ser apresentado.
Como recurso dessa mediação pré-textual, Solé evidencia o valor
positivo da formulação de hipóteses a respeito da sequência do
enredo narrativo; a busca por identificação de palavras-chaves e
construção de sentido global do texto.
No momento da leitura, a autora reforça a necessidade de
confirmar, rejeitar e/ou retificar as antecipações e expectativas
criadas no momento que antecede à leitura. E, no momento pósleitura, vale ressaltar a importância de dialogar sobre o texto,
trocando impressões, fazer o registro por meio da escrita, de
imagens e no caso de crianças surdas pedindo que elas contem a
história pra nós em libras.
As estratégias de Solé ratificam nosso pensamento acerca da
metodologia a ser usada no ato de contar história buscando
despertar nas crianças envolvidas a magia que é pertinente ao
universo da LI.
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A compreensão dos enunciados matemáticos requer das crianças
habilidades para resolver situações-problemas apresentadas a
elas. A LI auxiliará nas questões referentes à organização de
pensamentos, ao desenvolvimento mais refinado para a
significação da linguagem matemática.
Nesse aspecto compreendemos que a Literatura Infantil é um
convite à criança a emitir opiniões, o que na linguagem
matemática poderá refletir no levantamento de hipóteses, nas
habilidades de pensamento-classificação, na ordenação, levando
à criança a múltiplos olhares e interpretações.
Durante nossa pesquisa, em 2014, participamos de três
encontros do PNAIC (Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade
Certa) Matemática, de uma oficina na Semana da Matemática
do Ifes (Instituto Federal do Espírito Santo). A partir desses
encontros com aproximadamente 500 professores no PNAIC e 10
participantes na Oficina é que amadurecemos a proposta de
preparar este material.
Desse modo, ratificamos o que SMOLE et al (1998) afirmam que
entre a Literatura e a Matemática, “o professor pode criar
situações na sala de aula que encorajem os alunos a
compreenderem e se familiarizarem mais com a linguagem
matemática, estabelecendo ligações cognitivas entre a linguagem
materna, conceitos da vida real e a linguagem matemática formal
[...]”, desenvolvendo/aprimorando, assim, outras desenvolvendo
também habilidades na resolução de situações-problemas.
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1. BELELÉU E AS CORES
Patricio Dugnani
Edições Paulinas

Este livro pode ser usado para a construção de noções de adição,
quantidade, ideia de conservação e tratamento da informação.
Indicado para crianças entre 4 e 8 anos
OBJETIVO: Desenvolver conceitos matemáticos de proporção,
construindo gráficos por meio do tratamento da informação.
TEMPO: Para aplicação de todas as etapas entre 7 a 10 dias
aproximadamente.
ATIVIDADES:
PORTUGUÊS: Nome das cores e reescrita da
história (palavras e imagens)
HISTÓRIA: Contextualização dos pintores
trabalhados no texto – Matisse, Van Gogh e
Monet
MATEMÁTICA: Mistura da cores, experiência
com proporção; tratamento da informação
(construção de gráfico)
ARTES: Releitura de obras de arte
1.1 PROCEDIMENTOS
• 1ª etapa: Apresentar o livro aos alunos

CAPA : O que será que está escrito?
Qual será o nome do personagem?
Quem é ele?
O que mais aparece na capa?
De que será que fala esta história?
•2ª etapa: Na roda de conversa, faça leitura parcial da história;

em um determinado ponto, pare a leitura e discuta com as
crianças sobre diferentes possibilidades para o final da
história.
15

•

3ª etapa: Reescrita da história com
palavras ou desenhos. Após a reescrita
deixe as crianças folhearem o livro

•

4ª etapa: Quem são os pintores:
Henrique: Henri Matisse
Claudio : Claude Monet
Vicente : Van Gogh
Onde viveram?
O que gostavam de pintar?

•

5ª etapa: ADIÇÃO - Quantas cores usei
para formar uma nova?

MODELO DE MISTURA DE CORES

+

=
Azul

Amarelo

+

=
Amarelo

Vermelho

+
Azul

•

Verde

Laranja

=
Vermelho

Roxo

6ª etapa – Qual a sua cor predileta?
• Faça uma votação na sala para que cada criança manifeste
sua preferência em relação à cor.
• Com os resultados, elabore o gráfico das preferências
registrando as quantidades e cores preferidas pelas
crianças, tratando a informação.
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AZUL

VERMELHO

Grupo 6 – Educação Infantil PMV

AMARELO

ROSA

VERDE

3º ano – Ensino Fundamental PMV

Registro da mesma atividade aplicada em grupos de crianças em idade/série diferentes
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•

7ª etapa: Jogo das Cores

•

Neste jogo, em cima de cada cor haverá plaquetinhas coloridas.
Cada criança antes de jogar deverá escolher uma cor. Após a
escolha, lançará o dado e retirará da palheta o número
apresentado no dado após jogada.

•

Ganha o jogo a criança que ao final tiver maior número de
plaquetas de cores.
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•

8a etapa: Releitura de obras dos autores estudados
Depois de apresentar algumas obras dos autores referenciados
no livro, selecione algumas para propor às crianças uma
releitura pintada por eles.

OBS:
Professor, as atividades devem
ser aplicadas com diferentes
metodologias, por exemplo:
uma mais lúdica e outra de
registro escrito. A leitura do
texto deve ser retomada,
durante a semana , para que a
história possa se fazer presente
nas sequências de atividades a
serem desenvolvidas.
Quanto ao tempo destinado a
este trabalho, depende de cada
turma, mas pode ser que você
precise de uma 10 dias para
trabalhar os assuntos e elaborar
as atividades com as crianças.

19

1.2 - ATIVIDADES ESCRITAS
VAN GOGH PINTOU SEU AUTORRETRATO. AGORA FAÇA VOCÊ O SEU.

20

GRÁFICO DAS PREFERÊNCIAS DE CORES
VAMOS VER QUAIS SÃO AS CORES PREFERIDAS PELOS COLEGAS?
Pinte os quadrinhos que represente a quantidade de votos dados a cada
cor. Anote o resultado no GRÁFICO.
7
6
5
4
3
2
1
AZUL

AMARELO

VERDE

PRETO

VERMELHO

ROSA

VIOLETA

MARROM

TOTAL

Qual a sua cor predileta?
Qual a cor de maior preferência da turma?
Qual a cor menos escolhida pelos colegas?
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MATEMÁTICA - ADIÇÃO
8+2=

7

5+3=

3
8

1+6=

10
2 +1 =

PINTE COM CORES IGUAIS AS OPERAÇÕES
COM RESULTADOS IGUAIS

3 + 2=

10–5=
7 – 2=

9 – 2=

3 + 4=

Esta foi, inicialmente, nossa atividade teste e a partir dela que tivemos a
ideia de trabalhar com o livro Beleléu e as Cores. Depois de conversarmos ,
nós e professoras bilíngues, reelaboramos a atividade e reapresentamos às
crianças. Retomamos o processo a partir da contação da história e, após,
demos início às atividades aqui apresentadas.

22

SITUAÇÃO DE PROBLEMA
ESCOLHA A COR QUE CLAUDIO MAIS GOSTA DE PINTAR.

Amarelo

Verde

Azul

TRADUÇÃO PARA LIBRAS
O PINTOR HENRIQUE GOSTA MUITO DA COR VERMELHA E PARA DEIXAR SEUS QUADROS
COLORIDOS USA MUITOS PINCÉIS. DESENHE A QUANTIDADE DE PINCÉIS USADOS POR ELE

DESENHE A QUANTIDADE DE PINCÉIS QUE HENRIQUE USOU.
QUADRO

23

DESENHE 24 FLORES EM 2 QUADROS. DIVIDA O NÚMERO DE GIRASSÓIS EM PARTES
IGUAIS.

VINTE E QUATRO
24

Verificamos que os termos “ metade” ou dividir “ao meio” possibilitam
maior compreensão para as crianças.

24

PINTE COM A COR INDICADA:

AJUDE O NANDO A PINTAR OS BELELEUS NAS
CORES PEDIDAS.

VERMELHO

AZUL

ROSA

VERDE

LARANJA

AMARELO

MARROM
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1.3 – RELATO DE NOSSA EXPERIÊNCIA
No primeiro momento, antes de iniciarmos com o livro Beleleu e as cores,
contamos para Fernando a história de Pablo Picasso e como ele se tornou
pintor. Na construção da narrativa a respeito de Picasso falamos para a
criança acerca do materiais usados para pintar um quadro. Mostramos um
retrato do pintor na vida adulta e um autorretrato que outrora fizera.
Após a narrativa, Fernando perguntou como poderia fazer seu retrato se
ali,naquele momento, não possuía uma foto dele mesmo. Eu respondi que
poderíamos usar a câmera do celular e com a imagem em mãos, ele
desenhou seu autorretrato e o representou na atividade.

(FOTO 8)
(FOTO 9 )
A professora bilíngue JP contando a história de Picasso e explicando
diferentes tipos de pinturas: de objetos, de pessoas (retrato e
autorretrato), de paisagens. (arquivo da pesquisadora)
Como relatado anteriormente, no segundo semestre de 2013, a professora
de Fernando trabalhou com um projeto em que as crianças fariam releitura
de obras do pintor brasileiro Romero Brito.
Em nossos momentos de planejamento, na dinâmica constante e viva que é
a escola, apresentamos a obra que gostaríamos de trabalhar com as
crianças e a professora aceitou a ideia.
No primeiro momento, na sequência de nosso planejamento, o encontro
aconteceria no auditório da escola, onde havia telão, aparelho de DVD para
a apresentação da história. Fizemos o slide e no dia combinado fomos à
EMEF.
Ao chegarmos lá, nos deparamos com um obstáculo inesperado. A lâmpada
do projetor havia queimado e, por isso, não haveria como usarmos o
auditório.
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Para resolvermos tal imprevisto, conseguimos um laboratório da escola que fica
no mesmo corredor onde era, naquele momento, a sala Fernando. Em pequenos
grupos, em média oito crianças, a professora os encaminhava ao laboratório para
a primeira parte de nossa sequência de atividades. A contação da história.
No contexto da história, Beleleu é um monstro que adora quarto de criança
bagunçado, sempre que chega a um, esconde um brinquedo ou faz bagunça
maior. Num certo dia, chegou ao ateliê de três pintores mundialmente famosos.
Os pintores eram Monet, Van Gogh e Matisse e, apesar da bagunça deixada por
Beleleu, os pintores gostaram da visita, pois na tentativa de deixar o ateliê mais
bagunçado, o monstrinho misturou várias tintas, transformando a bagunça numa
experiência divertida e cheia de novas cores.
Ao contrário do que Beleleu esperava, que os pintores ficassem bravos, eles
gostaram das novas cores e as usaram para pintar seus quadros. Beleleu vai
embora bravo e frustrado, pois, ao invés de surpreender, foi surpreendido.
Após contarmos a história, ofertamos às crianças um pouco da história dos
pintores: Matisse, Monet e Van Gogh. Apresentamos seus países de origem, onde
nasceram, o que gostavam de pintar, suas principais obras, suas cores preferidas.
Após concluirmos esta etapa, demos início à proposta seguinte. Fizemos testes
com tintas misturando cores diversas para conseguirmos uma nova cor. No
momento da mistura das cores, vivenciamos outro imprevisto. A atividade
preparada e entregue para tirar cópia não ficou pronta em tempo hábil, pois
mais uma vez houve problema com o material a ser usado, aqui, a copiadora.
Mesmo assim, a professora regente perguntou se poderia fazer de próprio
punho, pediu que cada criança fizesse a sua folha como o modelo demonstrado
por ela no quadro, para que pudéssemos dar continuidade as nossas atividades.
Algumas crianças, ao misturarem as tintas, observaram que a de alguns colegas
ficaram mais clara, outras mais escura, e algumas crianças comentaram que
quando acrescentavam quantidades diferentes de cores o tom da nova cor
também ficava diferente. Aqui observamos a introdução do conceito de
proporção oportunizado pelo contexto da história.
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Após a mistura de cores, propusemos construir um gráfico com as
preferências das cores de cada criança da turma e trabalharmos com o
conceito matemático de Tratamento da Informação. A cada criança foi
perguntado sua cor predileta e após cada voto, a professora registrou no
quadro branco. Após a votação os votos foram computados e registrados
ainda no quadro pela professora. Depois do registro no quadro as crianças
iniciaram a atividade na folha para fazer o registro dos votos no gráfico.
Todas as crianças participaram com entusiasmo.
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HISTÓRIA, MISTURA DAS CORES, RELEITURA, GRÁFICO E ESCRITA
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Na votação, diferentemente da EMEF, cada criança foi ao quadro e colou no gráfico seu
voto em formato de quadradinho. Ao termino da votação, o gráfico já estava pronto,
com o resultado. Foi necessário contar quantos votos havia no gráfico dos meninos e
quantos no gráfico das meninas.
Os registros foram feitos por meio de desenhos para fazer a contagem dos votos.

Fotos das atividades aplicadas no CMEI

Tratamento da informação – Beleleu e as cores
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Todas as atividades propostas foram feitas promovendo a interação entre pares.
Em ambas as turmas as crianças participaram e buscaram solucionar as situaçõesproblemas apresentadas a eles. Dúvidas e questionamentos foram semelhantes
entre as crianças surdas e ouvintes na EMEF. E no CMEI também.
Importante ressaltar que na turma do CMEI não havia criança surda, todavia, as
dúvidas foram muito parecidas com as das crianças da EMEF. Esses momentos de
interação aconteceram durante a vivência em sala. As crianças emitiam suas
opiniões, criticavam as diferentes escolhas, respondiam perguntas e faziam
novas; observamos, assim, que o diálogo permeou todo o processo em ambas as
salas.
Na EMEF, após as ações, em sala de aula, reunidos com toda a turma, retomamos
a história, reapresentamos o slide, agora para Fernando e Ana na sala de recurso.
Eles, juntamente com os pesquisadores coletivos, fizeram mais outras atividades
matemáticas. (Páginas 18,19 e 20)
Esses momentos de interação entre pares linguísticos, usuários da Libras,
propiciou discussões, troca de conhecimento, reafirmação de saberes e diálogos
responsivos permeados de significados culturais. Pontencializando, no uso da
língua, saberes matemáticos e sociais partilhados naquele momento pelas
crianças surdas.
No período de aplicação das atividades, houve dúvidas, sobre as quais Ana e
Fernando solucionaram entre si, dialogando e,outras , em que se dirigiram à
professora bilíngue para saná-las. No processo, podemos considerar que houve
compreensão dos enunciados, todavia numa dimensão que vai além da palavra
escrita, a leitura das crianças surdas pesquisadas se constitui na dialogicidade da
tradução associada à linguagem semiótica que permeia o processo.
Nesse sentido, observamos que as atividades não só oportunizaram leitura e
compreensão dos enunciados, mas também apropriação de diferentes conceitos
matemáticos: tratamento da informação (construção de gráficos), porcentagem
quando das misturas de partes diferentes de cores, tudo isso (dentro dos
conceitos pertinentes a idade série as quais pertencem) foi aprendido seguindo
os critérios apresentados pela professora.
Portanto, avaliamos tal ato como crescimento na habilidade de ler em LP como
segunda língua e constatamos um desenvolvimento dessas crianças, durante
nossa estada na EMEF pesquisada, na ação conjunta entre professores
bilíngues, professor polivalente e pesquisadores.

31

2. CAMILÃO, O COMILÃO
Ana Maria Machado
Editora Salamandra
Este livro pode ser usado para a construção de noções de adição,
quantidade, ideia de conservação e tratamento da informação.
Indicado para crianças entre 4 e 9 anos.
OBJETIVO: Desenvolver os conceitos matemáticos de fração,
quantificação, sistema monetário.
ATIVIDADES:
PORTUGUÊS: Reescrita da História modificando o final. (palavras e
imagens)
HISTÓRIA/ GEOGRAFIA: Contextualização geográfica ( sítio e cidade) e
características (semelhanças e diferenças)
MATEMÁTICA: Pesos e medidas , ideia de fração, sistema monetário,
quantidades, adição e subtração,
2.1 PROCEDIMENTOS
• 1a etapa: Apresentar o livro aos alunos
CAPA : Fazer a chamada ao novo.
Qual será o nome do personagem? Quem é ele?
Por que esse título?
O que mais aparece na capa?
De que será que fala esta história?
• 2a etapa: Faça a leitura do texto levantando hipóteses segundo a
proposta de Solè. Após, faça a reescrita da história com palavras ou
desenhos.
Após a reescrita deixe as crianças folhearem o livro.
• 3a etapa: Montar um quadro de registro com as quantidades seguindo o

critério da história.
Nessa etapa as crianças poderão montar se quadro individualmente
ou um quadro para a sala toda.
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QUADRO DE QUANTIDADES
BASEANDO-NOS NA HISTÓRIA, VAMOS CONSTRUIR O QUADRO DE
QUANTIDADES ?
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•

4a etapa: Se as crianças moram em cidade grande questione sobre
onde conseguir alimentos.
ATENÇÃO
As crianças responderão provavelmente que compram no
supermercado.
Trabalhe o conceito de ganhar e comprar com ele, caso sejam
crianças menores de 7 anos.
Há duas possibilidades para agendar uma aula de campo: ou
numa fazenda para conhecer essa realidade ou em um
supermercado.
Caso não haja possibilidade de fazer uma das visitas sugeridas,
você poderá também montar um supermercado na própria sala
com vidros recicláveis vazios de produtos usados pelas famílias
das crianças.
Após escolher colete dados com as crianças e faça registros:
- No supermercado real ou fictício: anote valores de produtos,
peça para crianças observarem o que é vendido no quilo, em
dúzia, em litro.
- Caso haja condições: programe com as crianças uma pequena
compra para pagarem e receberem troco.
- Não havendo possibilidade de usar moeda real, em sala use
dinheirinho de brinquedo e faça compra no supermercado fictício
montado com os produtos trazidos pelas crianças.

Para crianças menores podemos usar o conceito
de comprar e pagar com valores inteiros, pois a
questão de valor de troco ainda é abstrato para
eles.
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•

5a etapa: Para introduzir o conceito de fração apresente
produtos observados no supermercado que podem ser
comprados em dúzia, meia dúzia.

Fizemos para usar com nosso aluno um material que lembrava
laranja e ovos ( isopor)

•
•

•

Trabalhamos com ele a contagem em grupo de seis para que
compreendesse que meia dúzia é igual a seis (6) unidades e
que doze (12) uma dúzia.
Trabalhamos também o conceito de duas metades formam
um inteiro. Fizemos o registro em fração na lousa e a criança
teve a oportunidade de ir ao quadro resolver a operação.

Para crianças menores podemos usar frutas e fazer uma
salada com elas e usarmos o conceito de metade e inteiro no
momento de cortar as frutas .
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2.2 - ATIVIDADES ESCRITAS
Leve Camilão até a SAÍDA do caminho. Passe por números que sejam
vizinhos

Desenhe o meio de transporte Camilão usou para sair do caminho.

A atividade acima foi reelaborada, pois anteriormente apresentava
apenas uma possibilidade, entretanto, depois de avaliarmos,
constatamos a importância de haver mais de um caminho para que a
criança faça tentativas diferentes.
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Diferente de Camilão, nossa comida, precisamos comprar no
supermercado. Toda turma visitou um supermercado e fez
anotações de preços em uma lista de compras.

1.

Esther e Fernando fizeram compras. Quanto cada um gastou?

R$ 2,35

R$ 1,99

R$ 2,28

R$ 1,58

Esther

Fernando

1 biscoito Recheadinho

1 pacote de Doritos

1 iogurte Ninho

1 biscoito Recheado
1 suco Ades

TOTAL

TOTAL

Os produtos acima não são fictícios, porque na visita ao supermercado,
foram comprados por Esther e Fernando . Assim decidimos deixar as
imagens do produto real.

37

2) Esther pagou com R$ 4,50 e recebeu

3) Fernando pagou com R$ 6,50 e recebeu

de troco.

de troco.

4) O macaco Simão, deu a Camilão meia dúzia de bananas .
Desenhe quantas bananas Camilão recebeu.

5) Se meia dúzia são 6 bananas, quanto é uma dúzia? Desenhe.
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6) Complete o quadro com as quantidades que Camilão recebeu:

1

MELANCIA

A construção do quadro das quantidades foi feita na ordem numérica
crescente para trabalharmos a sequência lógica apresentada na
história.
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7) Pinte e escreva o que pode ser comprado em dúzias.

PRODUTOS
1.
2.
3.
8) Camilão ganhou tudo o que pediu. Resolva as situações problemas.
a) Qual a quantidade de produtos que ele conseguiu?

b) Camilão comeu a melancia e decidiu dividir o restante da comida
com Simão o macaco. Quanto cada um recebeu?
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2.3 – RELATO DE NOSSA EXPERIÊNCIA
Na primeira parte da atividade, as crianças, em sala com a professora,
conversaram a respeito sistema monetário, sobre pesos e medidas, quando
usamos litros, quilos e/ou gramas (pesos e medidas possíveis que as crianças
encontrariam no supermercado). A professora pediu que as crianças trouxessem
diferentes vasilhames vazios para fazerem uma análise dos diferentes pesos e
medidas contidos neles.
Depois desse dia, conforme planejamento feito anteriormente, as crianças
saíram para uma visita ao supermercado próximo da EMEF. Saíram da escola e
foram andando até ao supermercado, uma vez que fica apenas a duas quadras
da escola.
Na elaboração da atividade proposta pela professora regente, as crianças
deveriam levar um caderno para anotações de pesos, valores dos produtos para
fazer uma comparação; levar dinheiro para fazer uma pequena compra (um
lanche) e observar a necessidade de haver troco. A professora ressaltou a
importância de que as crianças guardassem também a nota fiscal para fazerem
outras atividades comparativas dentro de sala.
Ao chegarem ao supermercado, as crianças foram divididas em equipes e cada
uma delas seria responsável por levantar preço de alguns itens. A equipe de
Fernando era composta por ele e outras duas crianças.
Após registrarem o preço dos produtos escolhidos pela professora, eles orçaram
os produtos que queriam comprar. Verificaram os preços, anotaram e tentaram
constatar se o dinheiro que tinham em mãos seria suficiente para aquisição dos
produtos desejados.
Após a pesquisa de produtos, de seus respectivos pesos, medidas e valores, e
dos registros feitos, as crianças terminaram a coleta de dados para as atividades
futuras. Ao término desse momento, as crianças foram recebidas por um grupo
de funcionários do estabelecimento e, esses, contaram um pouco da história do
supermercado ali no bairro e ouviram perguntas das crianças.
Foi ofertado às crianças um lanche como agradecimento pela visita àquele
supermercado. Em seguida, a turma juntamente com a professora Rosana
retornou à EMEF.
Já em sala , após conversa sobre a visita, já com o caderno de registros em mãos
( com a nota fiscal e os levantamentos de preço) retomamos com Fernando
outras atividades na sala de recurso, juntamente com a professora bilíngue.
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Após Fernando reconhecer algumas poucas palavras, observamos haver uma
grande incoerência, já que, ao longo de nossa pesquisa, as professoras, JP e
Jurema, ressaltaram a importância de que os enunciados fossem mais objetivos e
diretos, sem trechos narrativos ou recortes do texto. Com o auxilio da professora e
a tradução do restante do enunciado, Fernando conseguiu terminar a atividade.
Depois que ele terminou essa atividade, conversamos e reelaboramos mais uma
vez o texto enunciativo e retomamos, depois de mais de um mês a mesma
atividade com as mudanças observadas pelos pesquisadores coletivos. (Página 31)
Ao retomarmos, relembramos a história, refizemos a atividade do labirinto dos
números vizinhos , sequência numérica e antes de retomá-la, em nossa atividade
introdutória, abordamos a questão presente no texto de “dúzia” - uma dúvida que
Fernando apresentava ainda e dificultava sua aprendizagem do conteúdo de
“frações”. Como referência, usamos as “bananas” apresentadas na história, ovos e
laranjas que ele viu no supermercado.
A professora explicou que, apesar de no supermercado comprarmos bananas e
laranjas no quilo, podemos também comprá-las em dúzia e reforçou com ele que 1
dúzia representa 12 unidades.
Ao iniciarmos as atividades escritas, procuramos destacar os meios de transporte
usados por Camilão para se locomover na floresta, enquanto arrecadava os
alimentos. Pedimos a Fernando que fizesse uma primeira leitura, um
reconhecimento do texto.
Ao ler a atividade, logo perguntou a professora se era para escolher um caminho
para levar o porco até a saída. Após o reconhecimento do texto, a professora JP
juntamente com Fernando, fizeram uma leitura, palavra por palavra, do enunciado
completo. Muitas palavras Fernando reconheceu e em Libras explicava para
professora seu sentido no texto. E a professora perguntou para ele:
“Fazer o quê?” E ele lhe explicou o que deveria fazer na atividade.
Ao ver o labirinto de números procurou no enunciado a palavra “número”. Após
Fernando explicar o que o texto pedia, a professora confirmou o que ele havia
compreendido do texto e reforçou que deveria passar pela sequência numérica
que tivesse continuidade. Prontamente, Fernando resolveu a situação- problema
Logo a seguir, foi pedido que a criança desenhasse “o meio de transporte” usado
pelo porco para sair da floresta.
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No momento em que Fernando leu a palavra “meio”, para evidenciar que sabia seu
sentido, rapidamente fez sinal de metade. Ao fazer tal sinal, a criança reforçou seu
conhecimento via linguagem externa, direcionada a um auditório, nós pesquisadores
coletivos, aqui interlocutores.
Para compreendermos tal ação, retomamos Volochínov (2013) que afirma que a
linguagem interior tanto quanto a exterior se encontram orientadas para o “outro”,
para o “ouvinte”. Tanto o falante como o ouvinte são participantes conscientes do
acontecimento da enunciação e ocupam nele posições interdependentes.
(VOLOCHÍNOV, 2013, P. 156)
Após tal direcionamento, nessa relação de interdependência, uma vez que estamos
discursivamente no mesmo espaço, refletimos a respeito do contexto aplicado à
palavra “meio”. Até aquele momento o único internalizado por Fernando era o
conceito de meio referindo-se a metade.
Sendo assim, constatamos no ato de Fernando, após fazer a leitura do texto, que o
conceito matemático estava interiorizado, todavia, outro conceito semântico da
palavra, aplicado em geografia, era desconhecido pela criança.
Verificamos que como voz responsiva nessa relação, que seria o momento de
atribuirmos um novo sentido ao termo “meio” uma vez que era essencial para
ampliarmos o conhecimento do aluno e darmos continuidade a nossa sequência de
atividades.
Novamente retomamos a história e perguntamos a Fernando como ele vinha para a
escola. Ele fez o sinal de “ônibus”, perguntamos também como Camilão se locomovia
na floresta. Fernando apontou para os desenhos e fez o sinal de skate e de bicicleta.
Quando a criança respondeu às questões, a professora JP explicou que tanto o
ônibus, quanto a bicicleta e o skate são “meios de transporte” e, para que a palavra
meio tivesse esse sentido, seria usada junto com a palavra transporte.
Perguntamos para Fernando: “como você vem para a escola”, para após sua resposta
explicarmos o termo “meio de transporte”. Vimos que a experiência da criança
reforçou o conceito espontâneo que foi retomado, após explicado um outro
significado para aquela palavra, uma nova informação foi somada ao conhecimento
sistemático em sua forma final .
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Acreditamos, assim, que, ao retomarmos na fala, o meio de transporte pelo qual
Fernando ia à escola e pedirmos para que ele explicasse para nós, fizemos com
que ele participasse ativamente do processo de construção de um novo sentido
a um termo anteriormente conhecido apenas no contexto matemático.
Buscamos inseri-lo como ser social histórico e ativo no próprio ato de aprender.
Na atividade seguinte (P.32), fizemos uma comparação entre a vida da cidade
grande, onde precisamos “comprar” os alimentos, e a da fazenda, onde Camilão
“ganhou” tudo. A princípio, Fernando não aceitou a hipótese de que o porco
havia recebido doações, já que na visita ao supermercado ele precisou pagar
pela compra que fez.
Na primeira vez que contamos a história para ele, a cada momento que a
professora usava o sinal de “ganhar” ele chamava a atenção dela usando o sinal
de “comprar”. Esse momento foi rico, pois a professora explicou a diferença
entre os verbos e também reafirmou para Fernando que na história de Camilão
ele não tinha o dinheiro como as pessoas que vivem na cidade precisam ter para
conseguir se alimentar, por isso ele pedia aos amigos.
Durante a explicação, Fernando, propõe um diálogo questionador, não aceitando
o discurso social como verdade posta. Ele corrige a professora fazendo o sinal de
“comprar”, imediatamente após a professora usar o sinal de “ganhar”, e isso
aconteceu várias vezes, enquanto JP contava a história. Somente após JP
explicar-lhe a diferença entre os verbos usados é que a criança aceitou a fala da
professora como verdade.
A criança relutou em aceitar o conceito do verbo “ganhar”, uma vez que, no
universo social no qual vivemos, poucas coisas chegam a nós pela via da
gratuidade. Na maior parte do tempo, precisamos ter dinheiro para
conseguirmos o que necessitamos ou queremos. Por isso, a insistência de
Fernando na recusa de usar o verbo “ganhar”.
Somente após a explicação da professora a respeito do contexto da história foi
que Fernando aceitou a ideia de “ganhar” apresentada na história de Camilão.
Para que confirmássemos a compreensão da questão discutida, perguntamos
para Fernando como ele conseguiu todos os produtos. Ele prontamente fez o
sinal de “amigo”. Indicando, assim, que o porco havia ganhado tudo dos amigos.
Em um trecho da história ( p.33), O macaco Simão doa “meia dúzia de bananas”
a Camilão e, usando o contexto da história mais a visita ao supermercado,
reforçamos o conceito de meio, metade, dúzia. Para isso, além das atividades
levamos uma caixa de ovos, contendo bolinhas de isopor representando os ovos,
laranjas feitas também de Isopor para melhor manipulação pela criança.
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Mostramos a Fernando a caixa de ovos e pedimos que ele contasse quantos ovos
havia lá. Ele respondeu doze. Explicamos a ele que uma dúzia é igual a doze
unidades. Portanto, na caixa de ovos havia uma dúzia de ovos. Fizemos o mesmo
com as laranjas; ele repetiu todo o processo. Após fazê-lo, pedimos que ele
dividisse em partes iguais – primeiro a dúzia de ovos e depois a dúzia de laranja.

Após a contagem, para constatação de que uma dúzia são doze unidades,
explicamos o conceito de meio, metade, meia. Pedimos que Fernando dividisse
em duas partes iguais a quantidade de elementos (laranjas e ovos), logo que o fez,
pedimos que contasse.
Durante todo o processo de nossa pesquisa, não nos restringimos a trabalhar com
um único conteúdo matemático, uma vez que esse não é o foco de nossa
pesquisa. Buscamos, dentro das dúvidas de Fernando de conteúdos matemáticos
estudados em sala, modelar nossas práticas às propostas da professora
polivalente.
Perguntamos a ele quantos elementos havia em cada grupo. Ele fez o numeral 6 .
Repetiu a atividade usando os ovos como elementos. Após terminar a divisão,
perguntamos quantas unidades havia em cada grupo de laranja e cada grupo de
ovos. Ele respondeu corretamente. Desenhamos uma pizza e pedimos para que
cortasse ao meio, em partes iguais, separando as duas metades.
Após cortar o papel, mais uma vez respondeu que cada pedaço representava uma
metade fazendo sinal para as professoras. A professora JP levou-o ao quadro para
visualizar o termo um meio em fração ½ e o fez escrevendo uma fórmula usada
pela professora polivalente a constatação de que ½ + ½ = 1 inteiro.
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A todo o momento que ele conseguia acertar a resposta da pergunta feita referente à ½
dúzia e à metade, a professora bilíngue JP, sorria; olhava para nós e dizia sorrindo:
Pegou, pegou, ele pegou. Referindo-se a compreensão do conteúdo apresentado a
Fernando.
Logo, podemos afirmar que “a tarefa do docente consiste em desenvolver não uma
única capacidade de pensar, mas muitas capacidades particulares de pensar em campos
diferentes [...]” ( LURIA, 2012, P.108). Desse modo, trabalhar a Linguagem Matemática,
a literatura infantil e a Libras imbuídas em compreender os enunciados matemáticos, e
questões que permearam tal contexto, evidencia que nossa proposta - dos
pesquisadores coletivos – se integra à assertiva acima.
Após esse relato partimos para outras situações- problemas. Ao ler o enunciado : O
macaco Simão deu a Camilão meia dúzia de bananas. Fernando visualizou, fez uma
leitura simbólica, reconheceu os personagens, leu primeiro o substantivo “macaco” fez
o sinal e ao ler “Simão” fez em Libras – nome macaco -, depois leu Camilão e fez sinal –
nome porco. A partir dessas leituras, ele passou a substituir “Simão” pelo sinal de
macaco e “Camilão” pelo sinal de porco.
Terminou de ler o enunciado, reconheceu o termo “meia dúzia”. Perguntamos o que ele
deveria fazer e ele desenhou uma barra com seis quadradinhos representando 6
unidades (meia dúzia). Perguntamos novamente, o que mais era preciso fazer.
Fernando olhou para a imagem, viu que o macaco segurava uma banana e em seguida
desenhou as seis bananas. (p.33)
Após resolver esta atividade, observamos o quanto, nesta etapa da pesquisa, Fernando
já apresenta maior segurança para resolver as atividades e perguntar. A relação de
confiança entre ele e a professora bilíngue possibilitou estabelecer esta relação de
confiança.
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Durante nosso acompanhamento, a partir do segundo semestre de 2013 e no ano
letivo de 2014, presenciamos o desenvolvimento intelectualmente de Fernando.
Tanto nas questões de leitura dos enunciados e sua compreensão, quanto nas
questões dos saberes e descobertas das diversas áreas do conhecimento.
Em outra situação, agora trabalhando com a ideia de sistema monetário (comprar e
receber troco), retomamos a história relembramos com Fernando como Camilão
conseguiu todos os elementos de sua lista.
Usamos a pergunta para que ele retomasse os acontecimentos da história. “Como
Camilão conseguiu comida?” Perguntamos para ele e ele respondeu fazendo sinal de
“amigo”. Mais uma vez perguntamos: - E você? Como consegue? Fernando
respondeu fazendo o sinal de “supermercado”.
Fizemos desta maneira para a criança compreender o pré-texto introdutório das
atividades que se seguiram e para que retomasse o conceito dos verbos “ganhar” e
“comprar”.
Para esta etapa da resolução de problemas da atividade, Fernando olhava o rótulo do
produto e procurava a mesma palavra no texto. Encontrava uma palavra igual,
registrava o valor. Repetiu esse processo até terminar de fazer o registro de valores
de cada problema. (p.32)
Antes de iniciar, Fernando perguntou se a operação era “de mais” ou é “de menos”.
A professora JP retomou como ele a palavra troco. Perguntou para Fernando se no
supermercado ele tinha gastado todo o dinheiro. Ele respondeu que não. Ele disse
que havia recebido moedas de volta. Ela então explicou para ele que isso era troco e
que sempre que fosse acima de R$ 1,00 seria REAL e abaixo desse valor CENTAVOS.
Então ele olhou para ela, ficou parado um tempo e montou a operação de subtração.
Ao compreender a relação de troco como o restante do dinheiro que tinha, também
observamos que o resultado da operação efetuada também traz consigo a concepção
matemática de “resto” ou “diferença”.
No momento da operação, anteriormente ao dia dessa atividade, quando se fazia
necessário “emprestar” para o número vizinho, JP nos contou que Fernando não
internalizava a questão do desmembramento da ordem das dezenas. Para resolver tal
intercorrência, desenvolveu com Fernando o termo “morreu” para que ele
conseguisse compreender que ao emprestar uma dezena, aquele número não
voltaria mais a ter a mesma quantidade.
Ao olhar para o 0 (zero) do valor em reais de 4,50 viu que não conseguiria subtrair 7
dele. Olhou para JP esperando ajuda. Ela mais uma vez fez o sinal “sozinho” e
reforçou com “você sabe”. Ele sorriu, olhou para ela e fez o sinal “morreu”. A
professora sorriu afirmativamente e ele iniciou a operação.
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Após compreender a dinâmica, a criança fez as outras atividades demonstrando
segurança e tranquilidade para resolvê-las.
As atividades da p. 35 Fernando também conseguiu resolver e na situação
problema referente a escrita do nome dos produtos que ele compraria em
“dúzia”, a criança fez os registro sem o auxílio da professora que relatou o grande
progresso de Fernando desde que começamos o trabalho com ele na EMEF.
Mais uma vez registramos que o desenvolvimento de Fernando, no ato de ler
compreender e resolver problemas matemáticos, foi ampliado e sua habilidade
de compreensão textual também.

FORMAÇÃO NO PNAIC
As propostas que se seguem dos livros “Beleléu e os números” e
“Sid o cientista” não foram aplicadas na escola durante a pesquisa,
contudo foram pensadas para uma formação do PNAIC – Pacto
Nacional para Alfabetização na Idade Certa - e apresentadas nesta
formação, que aconteceu na Ufes - Universidade Federal do Espírito
Santo juntamente com as outras obras literárias de nossa pesquisa.
As atividades, embasadas nos dois livros acima, foram pensadas
como sugestões motivadoras para os professores presentes na
formação do PNAIC e como elemento de constatação de atividades
possíveis de serem elaboradas e aplicadas nas salas de aula de
crianças dos anos iniciais do ensino fundamental.
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3 . BELELÉU E OS NÚMEROS
Patricio Dugnani
Edições Paulinas

Este livro pode ser usado para a construção de noções de adição,
quantidade, ideia de conservação e tratamento da informação.
Indicado para crianças entre 4 e 9 anos
OBJETIVO: Desenvolver conceitos matemáticos de quantificação, adição,
conservação e construir gráficos por meio do tratamento da informação.
ATIVIDADES:
PORTUGUÊS: Reescrita da História e caderno de registro para visita do
Beleleu à casa de cada criança.
MATEMÁTICA: Quadro de quantidades e jogo de trilha para contar (
adicionar e subtrair)

3.1 PROCEDIMENTOS
• 1a etapa: Contar e reescrever a história

•

2a etapa: Construir com as crianças quadro de registros de
quantidade.
(Ver na página seguinte)
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•

3a etapa: Pedir que cada criança traga um brinquedo.

Professor você deverá fazer a
contagem dos brinquedos com as
crianças fazendo os registros,
quantificando-os e classificando-os.
(carrinhos, bonecas, pelúcias e
outros)

•

4a etapa: Construir gráfico com os dados referentes aos brinquedos
trazidos.

Números
de Bonecas

Número de
Bichos de Pelúcia

Números
de Carrinhos

Número de outros
Brinquedos
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•

5a etapa: Faça um jogo de trilha para brincar com as crianças e
construir o conceito de adição e subtração.

O pião do jogo será o próprio
brinquedo trazido pela criança.
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•

6a etapa: Prepare com as crianças um modelo de Beleleu e envie
para casa juntamente com o livro e um caderno para registrar como
foi a visita de Beleleu a casa de cada criança.

Durante essa atividade, cada criança ficará um fim de semana com o
boneco e assim deverá registrar todos os acontecimentos
experienciados com a família a qual esteve. (A criança deverá carregar
o boneco para todo lugar for: supermercado, shopping, praia, casa da
vovó, dentre outros)
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3.2 - ATIVIDADES ESCRITAS

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
OBSERVE O GRÁFICO DE BRINQUEDO DE
NANDO. PINTE A QUANTIDADE OBSEVANDO
A TABELA AO LADO.

PIPA - 6
CARRINHO – 2
PETECA – 4
BOLA – 9
BICICLETA - 3

QUAL BRINQUEDO NANDO TEM EM MAIOR QUANTIDADE?
QUAL ELE TEM EM MENOR ?
QUANTAS BOLAS NANDO TEM A MAIS QUE PETECAS?
QUANTAS PIPAS E BICICLETAS ELE TEM NO TOTAL?
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4 . SID O CIENTISTA
Por que meus tênis
estão encolhendo?
Edições Fundamentos
Este livro pode ser usado para a construção de noções de adição,
quantidade, ideia de conservação e tratamento da informação.
Indicado para crianças entre 4 e 7 anos
OBJETIVO: Desenvolver conceitos matemáticos de medidas e
comprimentos, construir gráficos por meio do tratamento da
informação.
ATIVIDADES:
PORTUGUÊS: Leitura da história e produção de texto contando a
respeito do próprio nascimento. Atividade será desenvolvida com a
família
HISTÓRIA: Registro na linha do tempo (anual) até a idade escolar a
qual a criança se encontra.
MATEMÁTICA: Trabalhar as diferentes medidas (Tamanhos) de cada
criança, de partes do corpo: pés, tronco, pernas.
ARTES: Construção de um boneco no pote em que os cabelos são
sementes de alpiste plantadas para representar os cabelos e, assim,
acompanhar o crescimento.
•

4.1 PROCEDIMENTOS
•

1a etapa: Contar história

•

2a etapa: Conversar com as crianças a respeito da história
de cada um. Nascimento e desenvolvimento em fases, até a
vida escolar

•

3a etapa: Produzir um texto abordando a “História de Vida”
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•

4a etapa: Juntamente com as crianças, usando barbante, verifique
as diferentes medidas das diversas partes do corpo: pés, pernas,
braços até medir a estatura de cada um.

•

5a etapa: Construa com eles um gráfico das medidas de cada
colega de sala. Pinte barbantes com anilina colorida para
diferenciar cada criança.
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•

6a etapa: Faça com as crianças uma cabeça de “boneco de alpiste”
no pote em que os cabelos são sementes plantadas para
representar os cabelos e, assim, acompanhar o crescimento. Meça
e registre o tempo de crescimento e o tamanho dos “cabelos” de
cada boneco.

•

7a etapa: Crie situações- problemas referindo-se as medidas
estudadas em sala com os colegas.
• Use como exemplo os bonecos de alpiste.
• Trabalhe com as medidas de objetos da sala (mesas,
cadeiras, cadernos)
• Com as partes do corpo medidas pelas crianças. (pés, mãos,
pernas e tronco)
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4.2 - ATIVIDADES ESCRITAS
MEDIDAS DE COMPRIMENTO

1) FAÇA VOCÊ AS MEDIDAS.

• Use o met o: faça as medidas e ma que:
Altura de sua mesa:

D
D
D

menor que 1 me ro

Quanto é?

Igual a 1 metro
maior que 1 me ro

Altura de seu colega :

D
D
D

me or que 1 metro

Quan o é?

(

igual a 1 metro
maior que 1 met o

Largura do seu caderno.

D
D
D

menor que 1 metro

a a to é?
ig ai a 1 me ro

(

maior que 1 metro

D
D
D

Comprimento de seu braço :
menor q e 1 metro

Quanto é?

igual a 1 metro
maior q .e 1 metro

(
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao trazermos nossa proposta de pesquisa, neste material de apoio,
queremos compartilhar nossas experiências e indicar mais uma
possibilidade de trabalhar com crianças surdas em salas regulares
do Ensino Fundamental.
Não estamos aqui afirmando o que seja o ideal para a educação de
surdos, todavia apresentamos uma proposta diferenciada de como o
nosso caminhar, nesta pesquisa, nos conduziu a um mundo de
possibilidades pedagógicas e inclusivas. Conversas, entrevistas,
planejamentos, interação entre professores e alunos da EMEF, fazem
parte de todo o processo vivenciado na escola com os professores
bilíngues e professora polivalente.
Desses tantos encontros, nasceram as atividades aqui apresentadas
e, em sua maioria, aplicadas na escola com as crianças, em
momentos coletivos em sala de aula, em outros, na sala de recurso,
com os professores pesquisadores.
Deixamos para trás as inúmeras verdades postas como únicas. Há
caminhos, há possibilidades, há práticas diárias de querer fazer
sempre o melhor para os nossos alunos. E isso é o que nos move
rumo à alteridade, num contínuo movimento de nos colocarmos no
lugar do outro, aceitando-o como um outro que há mim e em nós.
Por isso, posicionamo-nos na condição de interlocutores, nesse
diálogo inacabado, que é o processo de educar. Entre acertos e
recomeços, sempre buscando práticas inclusivas que auxiliem no
desenvolvimento das crianças, que abracem e que acolham nossos
alunos para que eles se sintam pertencentes ao ambiente escolar.
Queremos escolarização para as crianças surdas inseridas nas
escolas regulares, que seja condizente com os direitos garantidos
por lei a elas. Uma educação que possibilite o pensamento crítico, a
leitura de mundo e o diálogo responsivo com seus pares.
E é nesse sentido de busca, para interatuar socialmente que nos
colocamos na postura investigativa de procurar algumas respostas e
fazer novas perguntas a respeito de nossas práticas na escola.
Ação, reflexão, reflexão sobre a ação, reelaboração e novas ações
são os pilares de nossa condução ética para transformar nossas
práticas como educadores. É preciso sempre (re) significar.
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