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"Não interessa apenas conhecer os factos históricos, mas compreender,
a partir de experiências significativas em sala de aula, como os

conceitos foram construídos, procurando dar resposta a necessidades
também sentidas pelas crianças. Há uma diferença significativa entre o
professor que orienta a criança apenas para repetir o conceito e aquela

que a orienta para (re) criá-lo com significado próprio [...]."
(MIGUEIS; AZEVEDO, 2007, P. 18)



"Partimos do pressuposto de que aquele que
quer ensinar tem   por princípio que sua 

atividade educativa resulte em
aprendizagem eficaz (MOURA, 2012)."



Imagens, acervo da pesquisa (2018).
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Dedicamos este trabalho, a todas
as crianças e professores  da
Educação Infantil, em especial as
professoras participantes de nossa
pesquisa. 

Imagem, acervo da pesquisa (2018).





Sumário

    Iniciando  uma  conversa

Atividade  Orientadora  de  Ensino  

   O  que   nos  move

 O  piquenique  de  João

19

31

25

35

Medindo  a  mesa

Contribuições  das  professoras

 Um  diálogo  longe  de  terminar

53

65

77

 Referências

Anexos

Outras  possibil idades  de  ensino

15 Apresentação

85

1 .

4 .

7 .

6 .

5 .

8 .

3 .

2 .

87

91

C
a
p
ít
u
lo
s

P
á
g
in
a
s





           lá, 

Este livro é o Volume I de uma série de produções
organizadas pelo Grupo de Pesquisa em Práticas Pedagógicas
em Matemática - Grupem.  

Foi sistematizado com o objetivo de colaborar com práticas
pedagógicas e formação de professores da Educação infantil e
a quem mais possa se interessar pelo ensino de matemática na
infância.

A ação que resultou neste produto, foi ofertada pelo Ifes a
partir de um curso de extensão, organizado pelo Grupem,
sendo coordenado por um grupo de pesquisadores. Possibilitou
o envolvimento de mestrandos e licenciandos com pesquisas de
iniciação científica, extensão e trabalho de conclusão de curso.
Desta forma, vários olhares estavam voltados para esta Ação
Formativa o que proporcionou diferentes pesquisas e produções. 

O livro em questão é fruto da pesquisa de mestrado
profissional “Grandezas e Medidas na Educação Infantil:
uma experiência em formação continuada”, que você encontra
no site do programa Educimat: https://educimat.ifes.edu.br
ao procurar pelo título ou  por nome da autora: Torezani
(2020).

O
Apresentação



Acreditamos que seja do seu interesse saber que  também já
foi organizado e sistematizado o Volume II, intitulado por
"Ensino de Matemática e Educação Infantil: números
naturais" e logo estará disponível nesse mesmo endereço.

O volume I é uma sistematização de discussões, vivências e
relatos de experiências referentes aos conceitos de Grandezas
e Medidas que aconteceram durante o curso de extensão, e
para apresentá-lo organizamos em 9 capítulos.

No primeiro capítulo,“Iniciando uma conversa” apresentamos
em linhas gerais o Curso de Extensão e como se deu a
pesquisa. O segundo, “O que nos move” traz uma breve
abordagem teórica que tem nos ajudado a compreender o
ensino de matemática, nos quais fundamentamos  a Ação
Formativa, baseando-nos em aportes teóricos da Teoria
Histórico-Cultural, Vigotski (1896-1934), Teoria da
Atividade, Leontiev (1903-1979) em especial na Atividade
principal do sujeito.

No terceiro  capítulo,  apresentamos em linhas gerais o
conceito de Atividade Orientadora de Ensino.  Nos quarto e
quinto capítulos, trouxemos situações desencadeadoras de
aprendizagem que foram desenvolvidas durante a ação
formativa. Nessas situações discutimos a grandeza
comprimento.



No sexto capítulo, apresentamos "Contribuições das
professoras" que foram relatadas pelas professoras a partir
da organização que  fizeram em um dos encontros de uma
atividade de ensino para que fosse desenvolvida em sala. A
partir desses relatos trouxemos as ações desenvolvidas como
sugestões de ensino.

No sétimo capítulo, apresentamos alguns apontamentos de
outras ações realizadas durante o curso que nos ajudaram a
discutir sobre os conceitos de Grandezas e Medidas e
também alguns  endereços de sites onde você terá a
oportunidade de encontrar outras sugestões  de ensino desses
conceitos.

No oitavo capítulo, “Um diálogo longe de terminar:
considerações que nos inquietam”, consideramos que as
discussões relacionadas aos conhecimentos matemáticos na
Educação Infantil estão longe de terminar ou possivelmente
jamais se esgotem. Porém, apresentamos uma síntese do
processo vivenciado na ação formativa.
Desejamos uma boa leitura e bom aproveitamento deste
material que tanto nos enriqueceu.   

Meu nome é Fabiany, sou uma das autoras

deste livro e estarei interagindo com vocês por

meio de imagens como essa.

Então, vamos lá?!

As ilustrações que representam esta autora  foram feitas por Rennan da Silva Mutz
1





Iniciando 
uma conversa

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



     

            pesquisa que resultou neste livro é  vinculada ao

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e

Matemática do Instituto Federal de Educação em Ciência e

Tecnologia do Espírito Santo (Educimat/Ifes), situada na

linha de formação de professores. 

O interesse por esta investigação surgiu a partir  da

necessidade de proporcionar mais qualidade as práticas

docentes de uma das pesquisadoras atuante como

professora da Educação Infantil e também da intenção em

contribuir por meio de uma formação continuada, com

outros professores que ensinam matemática na infância.

Para início de conversa, notamos que diariamente, estamos

envolvidos em diferentes situações que envolvem

conhecimentos matemáticos, como algumas que

apresentamos a seguir.  

A
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Fonte: Acervo  de Torezani (2020).



Situações envolvendo conhecimentos matemáticos  são

vivenciadas por todos, até mesmo crianças.

Nas salas de aula da Educação Infantil, muitos desses

conhecimentos já vêm sendo abordados, dentre ele, os que

envolvem grandezas e medidas.

21

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).

Fonte: Acervo  de Torezani (2020).

Isto evidencia a importância do professor se apropriar deste

conceito para que possa organizar o ensino, de modo a

favorecer que o aluno tenha condições de começar a se

aproximar das ideias de conceitos envolvendo grandezas

e medidas.



Com este olhar, surgiu a necessidade de promover uma

formação continuada para professores da Educação Infantil

com a finalidade de discutir estes conceitos matemáticos. 

E assim nos juntamos a outros pesquisadores,  organizamos

o curso que contou com a participação de 26 professoras de

escolas públicas de municípios da Grande Vitória/ES,

atuantes no ano de 2018 em turmas de alunos com faixa

etária de 04 a 06 anos.

Nosso olhar durante a pesquisa foi com o objetivo de:

Analisar, a partir de uma Ação Formativa, indícios de

compreensões por parte de professoras da Educação

Infantil, sobre conceitos e modos de ação para ensinar

grandezas e medidas.

O curso teve 11 encontros presenciais mais tarefas em

ambiente virtual (Moodle) e ações desenvolvidas pelas

professoras participantes em suas salas de aula. Durante o

processo, contamos com valiosas contribuições de todos os

envolvidos.

Assim destacamos que as tarefas

apresentadas nesse volume são resultados

de um esforço coletivo e queremos

agradecer a Gilberto, Carol, Dayane,

Zleinda, Vito e a todas professoras

participantes, por nos ajudarem a pensar e

elaborar este livro, cuja proposta é estende-

lo a todos os interessados no ensino de

matemática para a Educação Infantil.

22



Em um dos encontros, realizamos coletivamente

planejamentos, nos quais as  professoras escolheram um dos

conceitos abordados ao longo do curso e organizaram uma

uma ação de ensino, embasadas nos princípios da Atividade

Orientadora de Ensino (AOE), com a finalidade de

desenvolverem com os alunos. Depois, as professoras

trouxeram em forma de relatos de experiências, o

desenvolvimento dessas ações,   e entre estes relatos,

algumas foram referentes ao ensino de Grandezas e

Medidas.

É importante ressaltar que apesar da formação ter sido com

professoras, as ações desenvolvidas foram pensadas como

possibilidades de ações de ensino a serem desenvolvidas

com as crianças.  Portanto,  esse material poderá ser um

recurso utilizado por você, em formações para professores  e

também com crianças da Educação Infantil.

Durante toda a pesquisa, buscamos nos referenciais da

Teoria Histórico-Cultural, o diálogo que nos ajudou a nortear

nossas ações. Por isso,  a relevância de trazermos uma breve

explicação sobre a Teoria.

23

Colaborar com práticas pedagógicas e formação de

professores da Educação infantil e a quem mais possa

se interessar pelo ensino de matemática na infância.

Este volume especificamente traz abordagens levantadas

referentes as discussões e estudos que ocorreram sobre

Grandezas e Medidas.  Tem como objetivo:
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O que  nos
move

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



        omo já dissemos, buscamos na Teoria Histórico-Cultural

(Vigotiski 1896-1934), Teoria da Atividade (Leontiev 1903-

1979) e na Atividade Orientadora de Ensino (MOURA et al,

2010), compreensões que ajudaram na realização da nossa

pesquisa. 

A Teoria Histórico-Cultural (THC) compreende o homem

como ser histórico, que tem a sua formação humana como

um processo constante de desenvolvimento tendo como

base as relações humanas. Nestas relações ocorre a

mediação feita por instrumentos e símbolos que foram

produzidos pela humanidade no decorrer da história.

Esta história se constitui por períodos que evidenciam a

evolução da humanidade, mediante necessidades que

colocaram o homem em atividades favorecendo o seu

desenvolvimento.

A todo momento estamos realizando alguma ação:

acordamos, corremos, comemos, limpamos a casa,

dirigimos, andamos e muitas outras.  Porém, de acordo com

a THC,  não são todas as ações que colocam o ser humano

em atividades e que contribuem para o seu

desenvolvimento psíquico. Para nos desenvolvermos

precisamos estar em uma atividade, em especial aquelas

que Leontiev (1978) chama de Atividade principal.

Por exemplo, para a criança da Educação Infantil a atividade

que mais favorece seu desenvolvimento é a brincadeira. O

adulto é o trabalho, que no caso do professor é Ensinar.

C
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Dica
TEMOS 

O processo de evolução humana, tem

acumulado muitos conhecimentos e

relevantes experiências que devem ser

passadas às novas gerações. Estas

compreensões colaboram com a

Educação Infantil, pois entendemos a

importância do ensino mediado que

favoreça o desenvolvimento integral do

aluno e o importante papel do docente

como mediador, propiciando o avanço

da criança no seu processo de

aprendizagem e desenvolvimento

humano.

27

O artigo de ARAÚJO, Elaine Sampaio. O Ensino de Matemática
na Infância. 2014, aborda uma discussão interessante referente
ao ensino de matemática na Educação Infantil.  Está disponível
em:

http://www.uece.br/endipe2014/ebooks/livro2/O%20ENSINO%

20DE%20MATEM%C3%81TICA%20NA%20INF%C3%82NCIA.p
df Acesso: 29 nov. 2017.

Por atividade, designamos os processos
psicologicamente caracterizados por
aquilo a que o processo, como um todo,

se dirige (seu objeto), coincidindo
sempre com o objetivo que estimula o
sujeito a executar esta atividade, isto é,

o motivo (LEONTIEV, 2010, p. 68).

Na dissertação Torezani (2020),

falamos mais detalhadamente
sobre este assunto.



A partir destas compreensões, organizamos o curso de

extensão, onde a todo momento estávamos em um

movimento de pensar junto sobre os conceitos que estavam

sendo trabalhados. 

28

A matemática e os conceitos relacionados a ela, também

são conhecimentos que vêm sendo produzidos pela

humanidade ao longo da história visando suprir as

necessidades do homem. Para que o homem se aproprie

desses conhecimentos é fundamental a ajuda de pessoas

que sejam mais experientes e que já tenham esses

conhecimentos.

Imagine se toda vez que o homem
quisesse sentar em uma cadeira
mais confortável, ele precisasse
passar por todo o processo  de
desenvolvimento desse objeto!?



29

Essas perguntas nos ajudam a pensar sobre o processo de

construção e como tem sido o movimento lógico e histórico

desses conceitos. Compreender este movimento, é saber

que ele tem uma história construída mediante necessidades

objetivas do homem.

Por que o homem tem
necessidade de medir? O
que a medida representa
para a humanidade? O
que podemos medir?

Então, se estamos dizendo que os conceitos matemáticos

são produções do homem com a finalidade de suprir suas

necessidades, ao falarmos sobre Grandezas e Medidas,

podemos refletir sobre algumas questões como:

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Mas antes de apresentarmos as situações desencadeadoras

trouxemos, ainda que de forma bem sucinta, uma

explicação sobre o conceito que norteou nossas ações.
  

Para abordarmos esses conceitos com as professoras,

planejamos dois encontros que envolveram situações

desencadeadoras de aprendizagens,  estudo teórico com

apresentação em Power point e discussões no coletivo,

tarefas presenciais e no ambiente moodle. 

30



Atividade
Orientadora 

de Ensino 

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



            

      s atividades de ensino foram planejadas em uma

perspectiva da Atividade Orientadora de Ensino (AOE).

Trata-se de uma proposta de organização de ensino

concebida por Moura (1996) e configura-se, de acordo com o

autor, como uma busca coletiva para solucionar uma

determinada situação problema.

  

Uma AOE, organizada metodologicamente,  é composta  de

situações desencadeadoras de aprendizagens (SDA) que se

constituem de ações seguidas de operações

intencionalmente sistematizadas pelo docente envolvendo

o aluno. As ações surgem a partir de uma necessidade que

motiva o alcance de um objetivo.

Por meio das SDA, entendemos ser possível oportunizar aos

envolvidos uma experiência social da humanidade, que

levou o homem à produção do conhecimento matemático.

Para o ensino de matemática, as situações desencadeadoras

de aprendizagens mais utilizadas são:

A

32

História Virtual

 Jogo 

Situações emergentes do cotidiano

De acordo com Moura (1996, p.19), estas atividades trazem

três elementos: síntese histórica do conceito, situação

desencadeadora de aprendizagem e síntese da solução

coletiva.



Com base nessas compreensões, organizamos duas

situações desencadeadoras de aprendizagem. Estas ações

foram desenvolvidas no primeiro dia que foi separado para

discutirmos os conceitos de Grandezas e Medidas e

apresentamos nos capítulos que seguem.

• História Virtual: O piquenique de João

Teve por objetivo discutir sobre o movimento lógico-

histórico do conceito de grandezas e medidas, decorrente

das necessidades humanas. 

•  Medição da mesa: 

Nossa intenção nessa tarefa foi verificar quais possibilidades

as professoras iriam encontrar para realizar a medição de

forma não padronizada, associando-a às suas práticas

diárias. Entendemos que para apropriação do conceito de

medir é fundamental que o professor construa o significado

deste conceito, por meio das necessidades geradas de

como medir.

33

Fonte:  Elaborado pela autora (2020).
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Na dissertação Torezani (2020) e no artigo

"ATIVIDADE ORIENTADORA DE ENSINO:

unidade entre ensino e aprendizagem", você

encontra discussões mais aprofundadas

sobre a Atividade Orientadora de Ensino.  

O artigo, está disponível em:

https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialog

oeducacional/article/view/3094/3022



O piquenique
de João

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



       sta  história foi adaptada pela equipe organizadora do

curso e teve como base a história virtual “Verdim e seus

amigos” uma versão reelaborada por integrantes do Grupo

de Estudos e Pesquisa sobre Atividades Pedagógicas

(GEPAPe), da Universidade de São Paulo (ROSA et al., 2013).

Para esta adaptação recorremos a alguns personagens da

história infantil "João o pé de feijão", por ser uma história

conhecida e despertar interesse dos alunos da Educação

Infantil.
[...].história virtual constitui-se de situações
problemas colocadas por personagens de
histórias infantis, de lendas, ou da própria
história da matemática como desencadeadoras
do pensamento da criança, de maneira envolvê-

la na construção da solução do problema que
parte do contexto da história, suscitando nela
uma necessidade real mesmo sendo uma
situação imaginária. A história é denominada
virtual por não estar relacionada à realidade,

embora ela represente uma situação problema
real vivenciada pela humanidade (LOPES; VAZ,

2014, p. 105).

Você encontra a História Virtual “Verdim e
seus amigos”  em ROSA, J. E. et al.
Movimento do Conhecimento
Matemático na História Virtual Verdim e
seus Amigos. Perspectivas da Educação

Matemática, v. 06, p. 21-41, 2013.

E

36

Esta ação aconteceu em 3 momentos.



1º Momento: A contação da história.

Na história  adaptada, que você encontra nos anexos, João é

um menino que organizou um piquenique em uma floresta

próxima de sua casa para comemorar o seu aniversário e

convidou sua mãe e dois amigos: um gigante e uma galinha.

Por estarmos realizando esta ação com professoras, no curso

utilizamos o material apresentado na figura a seguir e seus 

modelos  você encontra nos anexos.

Para as crianças, o ideal é que os
personagens sejam maiores e feitos em
um material mais firme  de modo que
fiquem em pé.  

Pense também na possibilidade de ter
alunos com diferentes tamanhos como
personagens e a galinha pode ser
substituída por um outro animal de
enfeite da sala.

37

Dica
TEMOS 

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).
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TEMOS 

No convite estava também um mapa (modelo em anexo),

com o endereço de onde aconteceria o piquenique, no qual

as orientações para a chegada  foram dadas em passos.

O mapa foi apresentado para as
professoras em Power point, mas
para os alunos, sugerimos que seja
confeccionado individualmente, de
forma que o aluno tenha
possibilidade de manusear e refletir
sobre a questão.

Mas seus convidados não conseguiram chegar.

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



A Grandeza Comprimento é  uma
grandeza linear, isto quer dizer que possui
uma única dimensão. Neste caso, a
unidade de medida adequada é o metro,

seus múltiplos e submúltiplos (BRANDÃO,

2016). 

Esta é uma grandeza muito presente em
ações desenvolvidas em salas de aula da
Educação Infantil. É comum, por exemplo,

a professora formar fila por ordem de
tamanho ou pedir que os alunos
organizem os brinquedos nas caixas de
acordo com o tamanho. Tais ações
ocorrem por comparações visuais entre
dois ou mais objetos.

Neste momento, fizemos uma pausa para que as

professoras pudessem levantar algumas hipóteses. Demos

tempo para que as professoras, em grupos, chegassem a

uma solução para o problema.

Aqui, nossa intenção com essa pergunta foi de verificarmos

quais hipóteses seriam levantadas e se as professoras

conseguiriam identificar se o problema em questão estava

relacionado ao comprimento. 

Valéria:  Uma perna grande, outra perna
pequena.

Fabiana: acho que se perderam na hora de
contar os passos.

Sheila:  Diferença passos da galinha e
passos do gigante 

Claudia: Ele era para ter arranjado coisas
fixas né e não passos?

Diferentes hipotéses  foram  levantadas  pelas professoras

como:
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Sabia?
VOCÊ

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).
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Fonte: Acervo da pesquisa (2018).

As discussões que aconteceram nesse momento de síntese

coletiva contribuíram para que as professoras pensassem

sobre os possíveis problemas com as medidas dadas pelo

João. 

Entre as hipóteses levantadas, a necessidade de

padronização da medida foi a que mais se destacou entre

as professoras.

Situações que envolvem medidas sempre foram

vivenciadas pelo homem. Acredita-se que nos primórdios

para garantir a sobrevivência, o ato de medir era intuitivo. E

a busca por soluções para resolver problemas de medidas,

sempre esteve presente nas diferentes civilizações. Esta

necessidade sempre mais emergente, motivou e ainda hoje

tem motivado o ser humano na busca por estratégias que

tragam resultados mais eficientes.



Sabia?
VOCÊ

Antes do metro, muitas outras unidades de medidas foram

e vêm sendo utilizadas pelo homem. Por exemplo, o cúbito,

a polegada, a jarda. Essas medidas são chamadas de

antropométricas, isto é, medidas do corpo. Tenho certeza

que por várias vezes você mesmo as utilizou. 

Para você ter uma ideia, o metro, esta

unidade de medida que tão

habitualmente utilizamos, somente no

século XVIII, durante a Revolução

Francesa, foi estabelecido como

unidade de medida-padrão de

comprimento (POZEBON, 2014).

Que o metro é o comprimento
do trajeto percorrido pela luz
no vácuo durante um intervalo
de tempo de 1/299.792.458 de
um segundo?
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Fonte: Acervo  de Torezani (2020).
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Dica
TEMOS 

2º momento: Elaboração do Mapa

Ao final da história pedimos que, em grupos, as professoras

buscassem encontrar uma solução para a situação

problematizada, elaborando um novo mapa para o João.

Neste momento as professoras tiveram a oportunidade de

discutir e levantar possibilidades para resolverem o

problema que havia no mapa. 

Em todas as etapas de ensino a realização de tarefas
em grupos é de grande relevância.  Com os colegas o
aluno tem a possibilidade de conversar sobre a
tarefa dada, discutir seus conhecimentos  em
relação ao assunto abordado e ressignificá-los.

Organizar o ensino pensando nessas possibilidades
pode ser uma estratégia de aprendizagem bastante
interessante nas salas da Educação Infantil. 

Nossa intenção aqui, era que elas

entendessem o processo histórico e

elaborassem seu conhecimento em

relação ao conceito de medidas.

Encontrassem uma solução que atendesse

suas necessidades, se aproximando das

necessidades encontradas pelo homem no

decorrer da história.

Nas dissertações Torezani
(2020), Pozebon (2014)  e na
tese de Lanner de Moura
(1995), você encontra um
breve apanhado histórico
sobre o surgimento dos
conceitos de Grandezas e
Medidas.
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Este diálogo ocorreu na mesa do Grupo 01, logo após

solicitarmos que as professoras em grupos pensassem em

como resolver o problema do mapa. Nesse momento, as

professoras começavam a pensar em estratégias que

poderiam ajudar na resolução do problema. Durante a

tentativa de resolverem a situação, identificamos falas

interessantes das professoras que apresentamos a seguir.

Ester: Eu acho que pode colocar feijões igual a história de João
e Maria
Cris: Que negócio é esse?! Você não viu que na história os
passarinhos comeram tudo?

Marcela: Ah! Já sei o que ele pode fazer... Ele pode pintar o pé

dele e ir marcando... [...] eu acho que pode falar... A cada passo

meu, galinha dê... 05 seus. [...] Ele pode fazer pegadas... O

caminho.

Pesquisadora: mas porque você acha que as pegadas
ajudariam? O que você acha que a pegada marca? (Falando
com a Marcela)

Marcela: mostra o caminho que fez.

Pesquisadora: só isso?

Marcela: Marca o trajeto que ele está pensando em fazer.
Pesquisadora: só o trajeto? Quando ele está marcando, ele está
fazendo o quê?

Pesquisadora: Estas pegadas podem ser de qualquer jeito? 

Marcela: Não... Dos pés dele.

Pesquisadora: Você marcar os pés, para analisar as pegadas.

Você vai analisar o que do João?

Marcela: Os passos.

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Inicialmente, as professoras estavam tendo algumas

discordâncias nas ideias para resolverem a situação

apresentada. Muitas hipóteses foram levantadas pelas

participantes como: placas nas árvores, sinalização no chão,

demarcação com feijões pelo caminho. Porém, todas as

sugestões discutidas eram rapidamente substituídas por

outras, levando-as a conclusão de que as sugestões

apresentadas não supririam aquela necessidade. Para

resolverem a situação problema, as professoras retomaram

várias vezes a leitura do mapa apresentado na história. 

Durante as discussões, as professoras tiveram a

oportunidade de pensar, discutir e agir coletivamente

buscando a solução do problema apresentado. Nessa

perspectiva, compreendemos o favorecimento da AOE,

pois permite “[...] que sujeitos interajam mediados por um

conteúdo negociando significados, com o objetivo de

solucionar coletivamente, uma situação-problema”.

(MOURA, 2001, p. 155).

Uma das pesquisadoras fez várias mediações, instigando as

professoras a pensarem em novas hipóteses. Este

movimento favoreceu que elas chegassem à compreensão

de que uma das possibilidades de resolver aquela situação

seria definindo o passo do João como uma unidade de

medida.  Acreditamos que ao se mobilizarem na tentativa

de solucionar a situação em questão foram “[...]

desenvolvidas estratégias cognitivas, construídas

generalizações e realizados processos de análise e síntese

[...]” (MOURA, 2010, p.07).
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Como falamos, a síntese coletiva é a resposta que o grupo

compreende como a correta. Trouxemos aqui a síntese de

dois grupos ao apresentarem uma solução para o mapa

elaborado por João. 

No primeiro diálogo, o grupo discutiu diversas possibilidades

para elaborar o mapa até chegar na ideia do barbante.

Durante as discussões entre as participantes, elas sentiram a

necessidade de realizar a comparação entre os passos dos

personagens.

Claudia: O João ia lá abrir as pernas... e marcar seu passo, e a
galinha ia contar quantos passos dentro do passo do João, e o
gigante ia ter a perna meio aberta. Mas aí eu achei que ia dar
muita confusão... Então o barbante era melhor...
Pesquisador: Daí você vai enviar o barbante no convite?

Claudia: Vou. Com tudo... O barbante, o convite e o desenho.

Não tem como ele se perder.

Professor, durante  a  tentativa de resolver a situação, é
importante que os alunos discutam sobre as possibilidades.

Uma situação-problema que envolve conceitos matemáticos,

deve despertar a necessidade real para sua resolução, de forma
que os sujeitos envolvidos lhes atribuam sentidos e
significados. Nesse movimento mediado por você, elas têm a
oportunidade de se apropriarem de conhecimentos
produzidos pela humanidade ao longo da história e que
levaram o homem a compreender a necessidade de
padronização.
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3º momento da ação: A síntese coletiva

Fonte: Acervo da pesquisa  (2018).



A partir dessas comparações, as professoras chegaram à

conclusão que avaliar os passos dos personagens, com

noções de maior e menor, não seria o suficiente para

resolver aquela situação desencadeadora. 

É importante saber que medir não é apenas estabelecer

tamanho. De acordo com Caraça (1951) a medida passa por 3

fases e 3 aspectos distintos, que são eles: a escolha da

unidade; a comparação das unidades, e a expressão

numérica do resultado dessa comparação.

A síntese coletiva desse grupo trouxe uma resposta

“matematicamente correta”. Após definirem que o

comprimento do passo do João  era a  unidade de medida,

elas escolheram o barbante como instrumento que

possibilitou que chegassem a expressão numérica do

resultado da comparação.

Quando as professoras estrategicamente recorreram ao

barbante, elas não apenas se apropriaram do aspecto

utilitário, mas ao idealizarem e objetivarem aquele

instrumento, se apropriaram do aspecto lógico histórico do

conceito (KOPNIN, 1978).
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Pode acontecer dos alunos apresentarem

diferentes sínteses, como por exemplo, a

ideia de equivalência e aproximação, que

foi o caso de um dos grupos, cuja síntese

apresentamos a seguir.
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Lembre-se! Organizar o
ensino pensando em
situações que levem a
criança a buscar a resolução
do problema, ajudam a
entender a história do
conceito que se quer
trabalhar.

Atenção!

Para explicar a síntese, as professoras do segundo grupo,

recorreram ao Material Dourado e a solução encontrada por

elas foi equivalência em relação aos passos do João, sendo

acordado que: 01 passo do João seriam 05 passos da galinha;

04 passos do João seriam 03 passos da mãe; 02 passos do

João seriam 01 passo do Gigante. 

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).

Porém, durante a explicação que seria utilizar a quantidade

de passos da mãe e do gigante equivalentes aos do João,

outro problema foi desencadeado, em relação ao tamanho

do passo do gigante e da mãe, pois a medida não dava um

número exato ao quantificar os passos, o que levou a uma

medida por aproximação.
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Durante a apresentação, foi possível perceber que as
professoras não estavam muito seguras na elaboração da
síntese, e isto requereu mais intervenções dos
pesquisadores, que tentavam mostrar que escolha da
unidade de medida pelo grupo daria uma medida por
aproximação, o que poderia ser um problema para chegada
ao local em questão.

 

Tomar o passo do João como unidade de medida, poderia

ser uma solução para aquela situação, se as professoras

tivessem estabelecido relação entre o comprimento e os

passos, compreendendo que a grandeza medida em

questão era o comprimento, sendo necessário comparar a

unidade de medida com que se pretendia medir, para

então encontrar um número como resultado. 

Dica
TEMOS 

Nesse momento, é importante que ao fazer as
mediações necessárias, você levante questões
que permitam a criança refletir sobre a solução
encontrada. Apresente a ela novas oportunidades
de problematizações que a farão pensar em
outras alternativas para solucionar o problema.

Estas problematizações possibilitarão também
que a criança pense ainda mais sobre as
necessidades de padronizações das medidas.



Sobre a questão de medidas aproximadas, é importante

saber que ainda hoje o homem tem buscado medidas cada

vez mais exatas. Isso quer dizer que  não temos exatidão nas

medidas. Os instrumentos utilizados estão sujeitos a

sofrerem mudanças em virtude de diferentes fatores, por

exemplo, da ação do tempo.

Às vezes um mesmo tipo de instrumento pode ter

ainda que minimamente uma diferença chegando a

ser quase imperceptível, mas a diferença existe.

Sendo assim, o que buscamos quando realizamos a

medida é uma aproximação. No entanto, é preciso

ter atenção nessas medidas por aproximação, para

não ocorrer um erro de proporções significantes na

medida. 
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Todos os dias estamos envolvidos em situações que

requerem medidas. Medimos uma dosagem de remédio, a

temperatura de uma criança, o tamanho do sapato, a

pressão arterial, batimentos cardíacos, tamanho da

memória do celular, o tempo para organizarmos nosso dia, a

distância da casa ao local do trabalho, o peso que estamos...

Agora uma
pergunta:

O  Q U E  V O C Ê  M E D I U  H O J E ?
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Fonte: Acervo  de Torezani (2020).

Peso e massa são duas grandezas

diferentes. 

Quando  nos referimos a quantidade de
matéria existente em um determinado
corpo sendo medida por uma balança,

estamos falando da grandeza de massa.     

Utilizamos a palavra peso, por ser um
termo usado no cotidiano para fazer
menção a medida de massa de um
determinado objeto.

Atenção!
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Fonte: Dados da pesquisa, imagens cedidas pelas professoras  (2018).

Isto também não é diferente para a criança.

Na sala de aula, você já prestou  atenção em quantas

situações o seu aluno está envolvido com medidas?

A quantidade de água que ele precisa colocar no copo para

não derramar, a tarefa do calendário que diariamente você

costuma fazer, a observação de como está o tempo,  uma

brincadeira, etc. Pois é, são muitas situações que envolvem

medição.
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Uma situação de rotina pode se tornar uma possibilidade de

aprendizagem quando o professor,  ao desenvolver a ação,

organize com intenção de abordar um determinado ensino. 

Por exemplo, a próxima situação que apresentaremos foi

uma outra ação desenvolvida no curso de extensão com a

intenção de trabalharmos diferentes medidas e grandezas. 

Este site traz um vídeo  bastante interessante. Trata-se de

uma animação produzida pelo Inmetro, explicando sobre

a importância de padronização das medidas. 

http://www.youtube.com/watch?v=z7PtZk4PSbs#t=223

A questão é:  como estas situações têm sido trabalhadas

em sala de aula?

Ao chegar na sala de aula, a criança já leva muitos

conhecimentos decorrentes do seu convívio social. Esses

conhecimentos são chamados por Vigotski (2001) de

conhecimentos espontâneos.    

Aqui também você encontra um vídeo muito
legal sobre grandezas e medidas.

https://www.youtube.com/watch?v=Zin4CncrnD8



Medindo
a mesa

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



N
iriam identificar no objeto mesa e quais possibilidades  iriam

encontrar para realizar a medição de forma não

padronizada, associando-as as suas práticas diárias.

 

Para que ocorra o aprendizado  do conceito de medir é

fundamental a construção do significado deste conceito, por

meio das necessidades geradas de como medir. Pois, 

Dica
TEMOS 

 esta  ação   quisemos  ver  quais   grandezas  as professoras 

[...]compreender a essência das necessidades

que moveram a humanidade na busca de

soluções que possibilitaram a construção

social e histórica dos conceitos é parte do

movimento de compreensão do próprio

conceito (MORETTI; MOURA, 2011, p. 442).

Por ser uma tarefa que vai requerer

mais movimentação entre os alunos,

sugerimos que você organize grupos de

no máximo 4 alunos.

Também pode ser interessante que o

objeto escolhido para ser medido, seja

menor e de fácil manuseio.

Assim que pedimos  as professoras para realizarem a tarefa

de medir, apenas uma professora perguntou qual  grandeza

queríamos que elas medissem. Observamos que todas as

outras  se preocuparam em medir a grandeza comprimento.
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1º momento:     Pedimos  que as professoras se organizassem

em grupos e realizassem  a medida da  mesa em que

estavam. 



Atenção!

É possível que isso também ocorra durante a
realização da tarefa  com os alunos, e eles
escolham medir o comprimento. 

Ao planejar ações de ensino que envolvam
essa grandeza, pense em   situações que
ajudem o aluno a compreender   algumas
questões como: 

Um único objeto, pode ter diferentes
grandezas  e não apenas o comprimento.

Quando os alunos estiverem realizando as
medições, é importante que você converse
sobre as várias grandezas possíveis de serem
encontradas no objeto em questão.

É muito comum vermos  pessoas  confundindo-se
em relação a uma   grandeza com o  objeto que

 está sendo medido. Por exemplo: ao medir o objeto 

mesa, muitas vezes diz-se que a grandeza 

é a mesa. Por que isso acontece?
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Entendemos que “[...] grandeza pode ser
definida como uma qualidade de um objeto,

ou fenômeno, que pode ser quantificada”

(MOURA et. al., 2019, p. 05).

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Quando olhamos para uma mesa, conseguimos ver

diferentes qualidades nesse objeto como: comprimento,

massa e área. Então, a mesa não é uma grandeza e sim um

objeto que possui diferentes grandezas/qualidades. Cada

qualidade pode ser medida e cada medida tem uma

quantidade. 

Nessa tarefa, oferecemos diferentes materiais e

instrumentos para que as professoras tivessem a

oportunidade de escolher qual utilizariam para realizar a

medida.

Dica
TEMOS 

Deixe a disposição da criança, diferentes
materiais de modo que ela possa
manuseá-los para realizar a medição. 

Neste primeiro momento, não é
interessante apresentar  instrumentos
padronizados de medidas, e pois o que se
pretende inicialmente é que a criança
busque soluções para realizar esta
medição, recorrendo as suas práticas do
cotidiano.
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Fonte:  Imagem  cedida por  Gilberto Guerra.



Como já falamos,   as medidas antropométricas
são utilizadas pelo ser humano, desde os
primórdios.

O problema em relação a esta medida é que não
existe um padrão, ocasionando diferença nos
resultados.

Por esse motivo, no decorrer da história o homem
teve necessidade de buscar outras formas de
medir que  tivessem mais exatidão nos resultados.

Na tentativa imediata de fazer a medição, em um dos

grupos, uma professora, por não encontrar uma fita

métrica, sugeriu usar o palmo.

Cássia: Só se for palmo, a gente não tem a fita métrica.

Ao escolher o palmo como unidade de medida, a

professora não observou que havia na sala muitos outros

materiais que poderiam ser utilizados para a medição

facilitando este processo. 
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Fonte: Acervo  de Torezani (2020).

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Crie situações que permitam que a criança observe
estas questões. Exemplo: é possível saber quanto de
areia cabe em um baldinho, utilizando uma caneta ou
uma régua? 

A   caneta não pode ser usada para medir a

quantidade de areia do baldinho, mas é possível usá-

la para medir a altura de um coleguinha da sala?

Quantas canetas cabem dentro da altura do seu

coleguinha?
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1ª. Ao definir a grandeza a ser medida, você deve escolher

uma unidade. Isto quer dizer que deve estabelecer um

padrão  de comparação para todas as grandezas da

mesma espécie. 

2ª. Ao fazer a comparação com a unidade (padrão), você

deve verificar quantas vezes a grandeza “cabe” dendro da

outra. 

3º. O número que resulta dessa comparação é o que

Ao medir uma determinada grandeza é importante

perceber a relação entre a unidade, o instrumento e o

processo de medição. O que estamos dizendo é que:

    chamamos de medida.

Dica
TEMOS

A

O diálogo apresentado a seguir, mostra que as professoras

estão discordando da sugestão dada pela professora Cassia.



Nas falas de Alessandra, Lucia e Joana,  observamos que elas

sugerem outros materiais como caderno e folha sulfite  para

realizar a medição. 

Ao escolherem estes objetos, percebemos que elas estavam
pensando a ação de medir: comparando o atributo da mesa
que seria medido.

Escolher estes materiais para a medição mostrou que elas

encontraram uma outra unidade de medida possível de

resolver o problema em questão, sem precisar de utilizar

uma unidade de medida convencional.

As discussões e problematizações que ocorrem em sala de

aula na tentativa de resolver a necessidade em questão

possibilitam negociações que favorecem a compreensão do

ensino mediado.

No ensino, é importante que se dê oportunidade ao aluno

para efetuar medições de forma intuitiva, com o emprego de

unidades não padronizadas e próximas de seu dia a dia.

Essas ações podem contribuir para a compreensão do

caráter arbitrário da unidade e para desenvolver a

habilidade de adequar a unidade à grandeza a ser medida

(LIMA; BELLEMAIN, 2010, p.178).
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Alessandra: Palmo não rola gente, cada uma tem uma
diferente da outra.

Joana: A gente pode usar o caderno
Lucia: Ou uma folha de sulfite.

Joana: Eu pensei na hora na folha de sulfite.

Lucia: Tem que ser alguma coisa padrão.

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Para nós, o nexo conceitual trata-se de um elemento que

nos ajudará a compreender o conceito, caracterizando-se

como nexos internos e externos de um determinado

conceito, fazendo uma ligação entre  as formas de pensar as

ideias que o envolve (SOUSA; PANOSSIAN; CEDRO, 2014).

Dica
TEMOS

A

Você está percebendo quantas palavras estão
relacionadas ao conceito de Medidas?

Objeto, instrumento, unidade de medida, medida,

qualidade/atributo, entre outras. Isto acontece porque
no processo de medição, muitos conhecimentos
matemáticos são envolvidos. 

Não basta apenas fazer a medição. É importante
entender os nexos conceituais que envolvem o
conceito de medidas. 

Na dissertação de Torezani
(2020) e na Tese de Cunha
(2008) você encontra um
pouco mais sobre os nexos
conceituais. 
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Alessandra: Vai dar quebrado. Ih! E agora?

Lucia: Uma, duas, três... Oito folhas e um dedo.

Alice: A gente não pode usar caneta? (Outro instrumento para
finalizar a medição com a folha sulfite)

Joana: Caneta sim.

Alessandra: Aqui deu quantas folhas?

Lucia: Uma, duas, três,... Oito folhas e duas canetas (risos) porque
as canetas são iguais. Dessa marca.

[...]

Alessandra: Vamos fazer de caneta. (Retirando as folhas sulfite)

Joana:  Mas o papel sulfite A4 tem uma medida padrão. Estas
canetas aí já são diferentes.

Pode acontecer do resultado da medida apresentar um

número não exato. Esta situação também foi vivenciada

pelo grupo das professoras mencionadas anteriormente. 

Vejamos como elas resolveram esta situação:

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



2º momento:  Apresentação da  síntese coletiva

Neste momento, cada grupo apresentou como se deu o

processo de medição. Qual grandeza da mesa mediu, quais

os instrumentos que foram utilizados, qual unidade de

medida adotada e  a medida. 
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Depois de várias tentativas de resolver o problema da

medida não exata, as professoras definiram o papel sulfite

como unidade de medida, fracionando-o em várias partes. 

A origem dos números decimais e das frações
é inseparável do problema da medida. Se
tentarmos medir diversos comprimentos
usando uma dada unidade de medida
(podemos usar um palito de picolé para medir
a largura, o comprimento e a altura de uma
mesa) vamos logo perceber que os números
naturais não são suficientes para dar conta das
situações de medida (temos 10 palitos e mais
um pouquinho, num caso; quase 8 palitos,

noutro caso etc.). Assim, as medições geram a
necessidade de expressarmos quantidades
cujas medidas não são números naturais
(LIMA; BELLEMAIN, 2010, p.171).

Esta situação é explicada por Lima e Bellemain (2010) ao

dizerem que:

Trouxemos  a síntese coletiva do grupo anteriormente
mencionado.

Alessandra: Nós dobramos a folha, medindo aqui deu 12
pedacinhos. Então são 1/12 professores? Poderia ser assim, em
fração de folhas de papel sulfite? 08 folhas e 1/12 de folhas. 

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).
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Pode ocorrer, dizem os autores, que a
unidade escolhida não esteja contida um
número inteiro de vezes na grandeza a ser
medida. Surge, então, a necessidade de
fracionar a unidade para expressar
exatamente a dimensão da grandeza em
partes da unidade, o que não é possível
fazer números inteiros, mas com números
fracionários. [...] dividir a unidade em partes
significa que se podem dividir as partes
novamente e assim sucessivamente, até ser
possível expressar a grandeza (LANNER DE
MOURA, 1995, p. 47).

A ação das professoras nos remeteu as ideias de Lanner de

Moura (1995) ao dizer que em relação às medidas:

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Na Educação Infantil geralmente não se
planeja ensino com a intenção de
discutir fração. Mas, situações que
envolvem essa ideia são muito
presentes no ambiente escolar. Por
exemplo:   Quando se planeja uma
tarefa que envolve  dobradura.
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Quando o professor  tem segurança no conceito trabalhado

é possível que estas aprendizagens ocorram naturalmente.

No entanto, é preciso que o professor tenha um olhar atento

para estas possibilidades de ensino, e ao organizá-lo, planeje

ações que o permita observar quais as conexões destes

conceitos os alunos desta etapa de ensino conseguem fazer.



Contribuições 
das

 professoras

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



  

        este capítulo,  trouxemos  sugestões de  ações de ensino

sobre Grandezas e Medidas a partir das experiências que

foram relatadas pelas professoras nos últimos encontros.

Estas ações foram planejadas no coletivo, em um encontro

com base nos estudos e discussões que ocorreram ao longo

de todo o curso, sobre os conceitos de grandezas e medidas

e, posteriormente,  foram desenvolvidas pelas professoras

com seus alunos da Educação Infantil.  

1º Momento: A professora contou a história   "Casamento da

dona Baratinha", apresentando os personagens

separadamente. 

Sua intenção era que as crianças  conseguissem observar a

diferença existente no tamanho de cada personagem em

relação ao tamanho da baratinha.

É importante que estes personagens
sejam confeccionados separadamente
respeitando as diferenças entre os
tamanhos e em materiais que as
crianças possam manipular.

Recurso: História Casamento da dona Baratinha; barbante,

TNT, papel sulfite

Objetivo: Trabalhar diferenças e igualdades de tamanho

1ª ação: Contribuição - professora Marines

Desenvolvimento

N
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2º Momento: Após a contação da história, a professora

sugeriu que  crianças comparassem  os tamanhos dos

animais tendo como referência o tamanho da dona

Baratinha. Nesta comparação, os alunos conseguiram

identificar quais animais eram maiores, menores e com

tamanhos iguais, identificando igualdades e diferenças nos

tamanhos.

Esta compreensão dos alunos só foi possível porque a

professora definiu uma medida que seria referência para

comparação, que no caso foi a altura da Baratinha, que é

uma medida de comprimento.

Selecionou alguns alunos com  diferenças expressivas no

tamanho.  A escolha intencional da professora facilitou a

comparação visual dos alunos de modo que responderam

rapidamente quem era maior e menor.

3º Momento: Após   realizarem as comparações entre os

animais da história, a professora sugeriu que as crianças

comparassem o tamanho entre elas. 

Nossa sugestão é colocar alunos que
sejam quase do mesmo tamanho, para
que os alunos sintam a necessidade de
encontrar uma forma de fazer a medição
que não seja apenas comparação visual.

Nesse momento a professora perguntou:

Mas como a gente pode ter certeza? Como podemos fazer

para ver se é isso mesmo?
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Sua   intenção naquele momento era de que as

crianças pensassem alguma estratégia para

realizarem a medição. Então perguntou: 



E agora, como iremos medir e comparar os colegas? 

Um dos alunos sugeriu que fosse feito o que sua avó fazia

para medir as crianças de sua casa: A solução dada por ele

foi de colocar as crianças encostadas na parede e riscar na

altura da cabeça.

A partir dessa sugestão algumas ações foram organizadas:

A professora  pediu que eles ficassem encostados ao quadro

e foi riscando o tamanho de cada um.

Depois de marcar o tamanho dos alunos no quadro, utilizou

um barbante para medir a altura de cada um registrado no

quadro.  Ao fazer a medição, a professora cortava o barbante

referente a altura de cada um e o entregava ao respectivo

aluno.

 Como eles iriam  chegar ao resultado da medição?

4º Momento:  Para que os alunos visualizassem  e

conseguissem chegar ao resultado, de acordo com a ordem

em que as crianças se posicionaram no quadro,  a professora

colou em um TNT (material flanelado muito utilizado para

tarefas pedagógicas) os barbantes qu representavam

o tamanho de cada um deles.
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Fonte: Acervo  de Torezani (2020).



Para que  se identificassem no barbante, colocou a inicial do

nome de cada um deles na ponta.
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Fonte: Acervo da pesquisa, imagem cedida pela professora (2018).

Este primeiro problema apresentado foi solucionado com a

utilização do barbante. Pronto, já era possível comparar  os

tamanhos dos alunos. 

Atenção!

 É preciso lembrar que medir
envolve comparar, mas não é

apenas comparar.

Para que os alunos conseguissem fazer a medição e ter um

resultado, foi preciso pensar um modo de medir o barbante.

A quantidade de uma determinada grandeza pode ser

contínua ou discreta.  Isto é, discreto e contínuo tratam-se

de duas classes contraditórias, em que a classe dos discreto

são divisíveis e a segunda classe, indivisível (TOREZANI,

2020). Naquela situação ali, o barbante estava representado

uma quantidade de natureza contínua, isto é, não estava

sendo possível quantificar por unidades isoladas aquela

medição. 
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Nas teses de Cunha (2008) e
Pozebon (2017) você encontrará
discussões interessantes sobre
grandezas contínuas e discretas.

Em um outro momento, a turma já havia feito uma tarefa

na qual as crianças pintaram as mãos em folha sulfite e a

recortaram; a professora distribuiu estes recortes das mãos

e  sugeriu que as crianças contassem quantas mãos caberia

dentro de cada barbante.

Embora as mãos possuam a mesma qualidade do barbante,

que no caso é o comprimento, as mãos não possuem uma

medida padronizada. 

Dica
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É interessante sugerir também a
medição com outras unidades de
medidas, como  canetinha hidrocor
ou lápis de cor do mesmo tamanho,

para que as crianças observem a
necessidade de se ter uma
padronização.

Em algumas medições ocorreu a necessidade de utilizar

outra unidade para   finalizar o processo, visto que não

conseguiu um número inteiro de mãos na comparação.

Como solução, a professora sugeriu que os alunos

utilizassem os dedos das próprias mãos para finalizarem a

medida.



Por exemplo: um determinado barbante teve como

resultado: 8 mãos e 2 dedos de medida.

Esta ação de ensino planejada pela professora,  trouxe as 03

fases de medida descritas por Caraça (1951).

1ª - Ao escolher o recorte das mãos como unidade de

medida para comparar com o barbante.

2ª - Quando  os alunos contaram quantas vezes as mãos

(unidade de medida) cabiam dentro do barbante.

3ª - E a expressão númérica  do resultado da comparação

por um número.
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2ª ação: Contribuição - professora  Fabiana

Esta ação relatada pela professora foi desenvolvida com

alunos da turma do Infantil 4.  

A situação desencadeadora de aprendizagem foi:  

Como produzir  massinha de modelar?

Objetivo geral: Desenvolver conceitos de medidas e de

formas geométricas

Fonte: Acervo  de Torezani (2020).

Recurso: Ingredientes para o preparo da massa de modelar,

instrumentos de medida, recipiente



Desenvolvimento

A ação planejada aconteceu em 3 momentos. 

1º Momento:  Na rodinha,  a professora conversou  sobre a

ideia de produzir  a massa de modelar, para  que as crianças

pudessem criar  livremente   objetos, e em seguida

tentassem descobrir o que os colegas haviam produzido.

A seguir,  perguntou aos alunos:

Como  produzir a massinha? O que devemos fazer? 

Após algumas discussões e mediações feitas pela

professora,  surgiram respostas mais elaboradas como:

ingredientes (comparação com bolo), receita (escrita num

papel), lugar para colocar a massa, entre outras.

Mas então é só jogar os ingredientes aqui de qualquer

jeito?

Chegaram a conclusão que precisariam medir os

ingredientes, pois tinha uma receita para ser seguida.
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É interessante deixar exposto e de fácil acesso  às
crianças,  diferentes instrumentos de medida
como: colher, copos de diferentes tamanhos,

régua, balança, garrafinhas  e potes descartáveis,

barbante,  entre outros.  Quando for discutir sobre
os tipos de instrumentos utilizados para realizar a
medida da massinha, a criança terá possibiliade
de testar estes instrumentos, podendo perceber 
 suas diferenças .
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Mas como medir?

As crianças  responderam que precisariam  de “coisas”  para

medir.

Que coisas podemos usar para medir?

Umas das crianças respondeu que para medir poderia ser

utilizado uma régua porque a régua serve para medir.

A professora colocou um pouco de trigo na mesa e pegou

uma régua para fazer a medição. 

Os alunos começaram a perceber que este instrumento de

medição não estava adequado para aquele caso e

começaram a sugerir outros instrumentos. 

2º Momento:  A necessidade da receita

Durante o diálogo,  alunos comentaram sobre alguns

ingredientes expostos à mesa, dizendo serem utilizados em

casa pelas mães, como o trigo para fazer o bolo.

Alguns disseram que para fazer o bolo a mãe olhava uma

receita e perguntaram à professora pela receita da massa.

Então, a professora começou a escrever a receita no quadro,

mediante as discussões que iam acontecendo.
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Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Enquanto  escrevia a receita, a professora falava  a respeito

das medidas e dos instrumentos usados para realizar aquela

medição. Fez comparações com alguns materiais que

estavam expostos e seriam utilizados no preparo da massa,

como  os tamanhos dos copo de café (30 ml) e  americano

(200 ml)  e  os tamanhos das colheres (chá e sopa). 

Durante  o preparo da massa, os alunos manipularam os

ingredientes, testaram as medidas, comparando os

instrumentos, tendo a oportunidade de perceberem a

necessidade de utilizarmos o instrumento de medida

adequado.

Também foi observado e comentado pela professora sobre o

tamanho da bacia  ser proporcional à quantidade de

ingredientes. Em seguida, os ingredientes foram colocados

no recipiente e ela convidou os alunos para  mexerem  a

massa, transformando-a  em massa de modelar. 

Fonte: Acervo  de Torezani (2020).

De acordo com a professora, a
sua turma sempre utilizava
massa de modelar, mas a forma
como ela planejou esta ação foi
diferente de todas as outras
vezes. Os alunos participaram
ativamente e ela teve a
oportunidade de discutir muitos
conhecimentos matemáticos. 
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3º Momento: Após a confecção, a massinha foi distribuída

entre as crianças. Nesse momento, surgiram palavras como

dividir, distribuir, partir e repartir. Conversando com os

alunos,    a professora trabalhou a ideia de divisão enquanto

operação matemática.

Ao final foi sugerido que os alunos modelassem formas

encontradas na natureza para que os  colegas   tentassem

descobrir.  

Fonte: Acervo da pesquisa, imagem cedida pela professora (2018).
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Na Educação Infantil, a massa de modelar é um recurso muito
presente  na sala de aula. Muitas vezes os professores utilizam
este material para completar o horário de um determinado
planejamento. Por exemplo: os alunos retornaram da aula de
educação física e faltam alguns minutos para a próxima ação
planejada, como o lanche,   tarefa no pátio, horário de ir
embora, entre outros, então preenche-se o horário "vago"

oferecendo massa de modelar para os alunos.

Mas,  quando a utilização desse recurso é planejada com uma
intenção no ensino,   muitos conhecimentos podem ser
trabalhados.
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Outras
possibi l idades

de ensino

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Objetivo Geral: Identificar grandezas e outros conteúdos

matemáticos possíveis de trabalhar a partir da história.

           

    este capítulo,   trouxemos de maneria breve,  alguns

apontamentos de outras duas ações realizadas durante o

curso com a intenção de discutir Grandezas e Medidas.

Também trouxemos, e  algumas sugestões de leituras sobre

estes conceitos.  

A primeira ação   mencionada, trata-se de  uma história

adaptada do conto do livro "Adivinha o quanto eu te amo" 

 de Sam Mcbratney (1994).

Nossa intenção foi de fazermos uma sistematização com as

professoras a respeito das discussões que já haviam ocorrido

referente a Grandezas e Medidas. 

N

A história (em anexo) traz o diálogo de um filhote e um pai

Coelho que tentam demonstrar o amor que sentem um pelo

outro, comparando com distâncias e tamanhos das coisas.

Para contarmos a história, decoramos  duas vasilhas de

tamanhos diferentes como o coelho pai e filho e fizemos as

mãos  dos personagens em papel sulfite, prendendo-as em

palitos de churrasco.
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Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Após a contação da história, pedimos que as professoras

falassem  se era  possível  relacionar elementos da história

com conteúdos matemáticos. De acordo com o que as

professoras falavam, uma das pesquisadoras fazia anotações

no quadro.   Com base nessas anotações, uma das

pesquisadoras sistematizava pedindo para que elas

identificassem quais das palavras relacionadas por elas eram

grandezas.

Entre as palavras mencionadas como grandezas as

professoras citaram: tamanho, largura, altura e distância. O

que ocorre é que usamos o termo comprimento muitas

vezes para nos referirmos a largura, altura e comprimento de

um determinado objeto.  Estas dimensões na verdade estão

inseridas na Grandeza Comprimento (BRANDÃO, 2016).  

Esta ação é bastante interessante para iniciar uma discussão

sobre estes conceitos e pode ser trabalhada tanto em uma

formação para professores como com alunos na sala de aula.
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Para as crianças seria interessante que
você ou outro adulto se caracterizasse de
coelho pai e um aluno de coelho filho.

Em seguida, você poderá pedir que as
crianças façam algumas comparações de
altura, distância e largura, para que elas
comecem a perceber que estas palavras
estão relacionadas à grandeza
comprimento.
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http://www.labeduc.fe.usp.br/wp-content/uploads/e-

book_livro2-Medidas-FINAL-16jan2019.pdf

Neste endereço você encontra várias sugestões para o ensino
de medidas. Nas páginas 56-73, você encontrará uma breve
explicação sobre o Comprimento e  sugestões de tarefas.



A segunda ação que vamos mencionar nesse capítulo, é

referente a  que desenvolvemos para trabalhar grandeza

tempo.  

Ensinar essa grandeza não é algo fácil para o professor. E

apenas um encontro não   é o suficiente para discutirmos

muitas coisas relacionadas ao tempo. Mas, acreditamos que

o momento dedicado em nosso trabalho para esta

discussão, tenha sido uma oportunidade para começarmos

a pensar mais sobre esse conceito e como podemos

trabalhá-lo com alunos da Educação Infantil.

Desde a  atinguidade o homem   já tinha a necessidade de
controlar o tempo. 

Com o desenvolvimento da humanidade,  o homem começou
a realizar diferentes atividades, como agricultura e pecuária.

Mas os animais nasciam, cresciam, morriam, as plantaçãoes
não  davam o ano inteiro, e por isso precisavam ser
armazenadas e saber o tempo de cultivo. Então o homem
precisou controlar estes tempos. Tempo de gestação de um
animal, tempo de cultivo, tempo de armazenamento, até
mesmo o tempo para descanso. Essas foram algumas das
primeiras necessidades que levaram o homem a controlar o
tempo.

Com isso, muitos instrumentos e modos de controle foram
produzidos pelo homem ao longo da história.  

Para iniciarmos essa conversa,

você percebeu quantas vezes

hoje teve necessidade de saber

as horas? Mas por que isso

acontece?
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Fonte: Acervo  de Torezani (2020).
Sabia?

VOCÊ



Iniciamos pedindo que cada professora escrevesse com suas

palavras o que elas compreendiam sobre o Tempo e

aguardamos alguns momentos  para que socializassem com

o grupo. Nossa intenção era que elas entendessem que o

tempo também se trata de uma grandeza, e que o controle

do mesmo, é proveniente das necessidades humanas. 

Posteriormente, solicitamos que em grupo as professoras

elaborassem uma roda do tempo de acordo com a

organização de trabalho de cada uma. Nossa intenção nesta

tarefa era mostrar às professoras a passagem do tempo

como um movimento cíclico, de forma que elas

compreendessem que a Terra é quem se movimenta ao

redor do sol. Durante a apresentação das confecções das

professoras do tempo, fomos discutindo sobre a mudança

do tempo nas ações realizadas diariamente.

Fonte: Acervo da pesquisa, 2018.
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Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Entre as ações desenvolvidas nas salas da
Educação Infantil envolvendo medidas,

fazer a data do dia,  preencher o
calendário, observar   se o dia está
ensolarado ou chuvoso, podemos dizer
que são tarefas que praticamente fazem
parte da rotina da Educação Infantil.
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Apresentamos para as professoras, um calendário circular

que foi confeccionado  por uma das pesquisadoras com a

finalidade de mostrarmos o movimento cíclico. 

Fonte: Acervo da pesquisa (2018).



Trouxemos aqui algumas sugestões que foram planejadas

para os anos iniciais e acreditamos que poderão te ajudar a

pensar novas ações para este ensino com alunos da

Educação Infantil.
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Ensinar a grandeza tempo para crianças pequenas não
é uma tarefa fácil. É importante que ela perceba que
durante o dia ocorrem variações do tempo, com
acontecimentos que façam parte de sua rotina diária,

como horários de acordar, tomar banho, almoçar, ir à
escola, voltar para casa, jantar e dormir. A observação
destas variações ajuda a organizar sua vida social. A
partir destas compreensões de que o tempo se dá por
intervalos e que durante o dia ela realiza diferentes
ações, aos poucos a criança vai sentir a necessidade de
medi-lo. 

Atenção!
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http://www.labeduc.fe.usp.br/wp-

content/uploads/e-book_livro2-Medidas-

FINAL-16jan2019.pdf

Neste endereço, das páginas 11-22, você
encontrará uma breve explicação sobre o
Tempo e  sugestões de tarefas.

http://www.labeduc.fe.usp.br/wp-

content/uploads/Unidade-did%C3%A1tica-Unidade-

de-tempo-1.pdf

Neste endereço você encontrará este material com
sugestões de tarefas para serem desenvolvidas com
alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental.
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As indicações de leitura que 

apresentamos aqui, estão no
capítulo de referências desse livro.

São leituras muito interessantes e
acreditamos que irão contribuir
com suas práticas docentes.



Um diálogo longe de 
terminar



Organizar um produto educativo faz parte do processo de
conclusão de um mestrado profissional, de modo que
atender a este requisito era o motivo inicial.

Durante a Ação Formativa, professoras e pesquisadores
chegaram com suas contribuições e fomos mergulhando
nos estudos e discussões relacionadas aos conhecimentos
matemáticos para a Educação Infantil. Então, o desejo de
compartilhar as aprendizagens que alcançamos e colaborar
com o ensino e a aprendizagem desses conhecimentos, se
tornaram o novo motivo para esta produção.

Assim, organizamos os capítulos nos quais trouxemos uma
síntese da fundamentação teórica que nos orientou durante
a Ação Formativa; situações desencadeadoras de
aprendizagens (SDA) desenvolvidas durante os encontros e
pelas professoras em salas de aula, a partir das discussões
que realizamos. 

Estas SDAs são sugestões que podem ser desenvolvidas com
as crianças e também com professores em espaços de
formação. Foram planejadas com  a finalidade de contribuir
para que os envolvidos tenham acesso ao ensino desse
conhecimento matemático como uma produção humana
que teve como finalidade atender necessidades que
surgiram ao longo da história.

Acreditamos que este material poderá ser um recurso
potencializador nas ações desenvolvidas. Porém,  temos
consciência de que o diálogo sobre conhecimentos
matemáticos na Educação Infantil, está longe de terminar, e
provavelmente, nunca se esgote.
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Chegar a este capitulo nos remete aos motivos que nos  

levaram a elaboração deste material.
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Anexos



História  Virtual  "O piquenique do João"
João é um menino muito esperto que mora perto de uma linda floresta junto
com sua mamãe. No dia do seu aniversário, João acordou bem cedinho e pediu a
sua mamãe que praparasse guloseimas para fazer um piquenique com ela e os
amigos dele: o Gigante e a Galinha. A mamãe do João logo concordou com a ideia
e disse para ele escolher o lugar onde queria que fosse o piquenique e preparar os
convites,  enquanto ela faria deliciosas guloseimas.

João, rapidamente falou: “Mamãe, já sei! Vou fazer lá na floresta”.

“Será que todos saberão chegar?” Disse a mamãe do João.

João respondeu: “Sim, mamãe, porque eu sou um menino muito inteligente: vou
escolher um local fácil de chegar e vou fazer um mapa, dando todas as
orientações”.

Então, João pegou um papel e uma caneta e saiu para escolher um lugar na
floresta onde ele queria fazer o seu piquenique. Em meio à floresta, João ia
parando e fazendo anotações no seu mapa. Quando finalmente escolheu o local
de sua festa, ele rapidamente terminou o mapa.

Assim que seu mapa ficou pronto, João foi logo entregar aos seus convidados:

Gigante, Galinha e a sua mamãe.

Ao receber o convite, o Gigante olhou o mapa e falou: “Muito obrigado pelo
convite, João. Vai ser muito fácil chegar".  O gigante leu em voz alta o convite:

"Depois do Lago, partindo do único banco que fica no lago, ande onze passos para
frente; vire à direita e caminhe dezessete passos; mais nove passos à esquerda e
encontrará um descampado com uma grande árvore. Lá será o meu piquenique
de aniversário!”

João disse: estou indo na frente para espera-los com tudo arrumadinho pra vocês.

João terminou de entregar os convites, correu para o local escolhido e preparou
tudo. Ficou lindo! Ele estava ansioso esperando seus convidados. Mas, o dia
passou e os convidados do João não conseguiram chegar...
O que será que aconteceu? [pausa na história, para que o grupo possa levantar
algumas hipóteses].

João desanimado de tanto esperar, foi embora. Ao chegar em casa, todo
tristonho, encontrou todos os seus convidados. E perguntou: “Por que vocês não
foram à minha festa?”. Ao que todos responderam quase que ao mesmo tempo:

“Eu fui!”. E cada um pôs-se a dizer: “Você não estava lá!”. “Não encontrei ninguém e
decidi vir pra tua casa”.

Como estavam todos ali reunidos; e as guloseimas, todas prontas, decidiram
comemorar ali mesmo! Comeram e se divertiram o resto da noite! E, durante a
festa, tentaram descobrir o porquê deles não terem se encontrado na floresta.

O que teria acontecido para eles não se encontrarem? [pausa na história, para que
o grupo possa levantar algumas hipóteses].

No dia seguinte, depois do mistério resolvido, quando João foi para a escola, ele
contou em meio a gargalhadas a confusão toda que foi seu aniversário. Mas uma
dúvida ainda intrigava João: Como seria possível fazer um mapa para que todos
os seus convidados chegassem ao local? Para isso pediu a ajuda de seus colegas
da escola.

E vocês? Como podem ajudar ao João?
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Era hora de ir para a cama, e o coelhinho se agarrou firme nas
longas orelhas do coelho pai.
Depois de ter certeza de que o papai coelho estava ouvindo, o
coelhinho disse: “adivinha o quanto eu te amo!”.

“Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar” – respondeu o coelho
pai.
“Tudo isto” – disse o coelhinho, esticando os braços o mais que
podia.

Só que o coelho pai tinha os braços mais compridos, e disse: “e eu
te amo tudo isto!”

“Hum, isso é um bocado” pensou o coelhinho.

“Eu te amo toda a minha a altura” – disse o coelhinho.

“E eu te amo toda a minha altura” – disse o coelho pai.
“Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter braços
compridos assim”. Então o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se
virou de ponta-cabeça apoiando as patinhas na árvore, e gritou: 

“eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés, papai! ”
“E eu te amo até as pontas dos dedos dos teus pés” – disse o coelho
pai balançando o filho no ar.
“Eu te amo toda a altura do meu pulo! ”, riu o coelhinho saltando
de um lado para outro. 

“E eu te amo toda a altura do meu pulo” – riu também o coelho pai,
e saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos da árvore. “Isso
é que é saltar; pensou o coelhinho. Bem que eu gostaria de pular
assim. ”

“Eu te amo toda a estradinha daqui até o rio” – gritou o coelhinho. 

“Eu te amo até depois do rio, até as colinas. ” – Disse o coelho pai. 
“É uma bela distância pensou o coelhinho. ” Mas, àquela altura já
estava sonolento demais para continuar pensando.

Então, ele olhou para além das copas das árvores, para a imensa
escuridão da noite e concluiu: nada podia ser maior que o céu. “Eu
te amo até a Lua! ” – Disse ele, e fechou os olhos. 

“Puxa! Isso é longe!” – Falou o papai coelho – “Longe mesmo! ”

O coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas,

inclinou-se e lhe deu um beijo de boa noite.

Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo. “Eu te amo
até a lua... ida e volta!”

ADVINHA O QUANTO EU TE AMO

Fonte: baseado no livro “Adivinha quanto eu te amo" de Sam Mcbratney, ed. Martins Fontes. 




