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RESUMOS 

O presente relato refere-se a um projeto desenvolvido por bolsistas do PIBID, 

subprojeto Pedagogia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de uma Universidade 

pública no interior paulista, em uma escola da rede municipal de ensino da periferia do 

município. Durante o período de implantação do projeto na escola, constatou-se que 

seria necessário que os alunos pudessem ter contato com a Matemática de uma forma 

diferenciada juntamente com a alfabetização, pois muitos alunos têm dificuldade com as 

operações básicas e chegam ao final do primeiro ciclo sem essas habilidades 

consolidadas. Com base nesse diagnóstico, elaboramos e implantamos o projeto 

intitulado Vivenciando a alfabetização por meio da Matemática. Desenvolvemos jogos 

que proporcionassem aos alunos novas experiências intercalando atividades de 

alfabetização e operações matemáticas a fim de tornar os conteúdos de alfabetização e 

matemática atraentes para as crianças. Os jogos foram confeccionados, as brincadeiras 

pesquisadas e os livros para a contação de histórias selecionados, esses elementos foram 

desenvolvidos pelas bolsistas, com o cuidado de atender as necessidades observadas. As 

atividades foram realizadas duas vezes por semana envolvendo todas as crianças das 

salas de aula dos terceiros anos, sendo duas classes com aproximadamente 26 alunos. 

Procuramos promover agrupamentos produtivos para que os alunos que apresentavam 

maiores dificuldades pudessem ser ajudados pelos demais colegas, todos de um modo 

geral atingiram os objetivos propostos em cada atividade. Foi muito instigante perceber 

que os alunos avançavam e atingiam os objetivos propostos por nós, pois se sentiam 

desafiados e estimulados a aprender cada vez mais com o auxilio da parceria entre as 

bolsistas e professoras da sala. Além dos resultados positivos com os alunos o projeto 

contribuiu para nosso processo de formação docente possibilitando maior proximidade 

com a realidade das escolas públicas e a comunidade escolar, nos auxiliou ainda a 

refletir sobre o planejamento, a execução e a avaliação de atividades junto às crianças. 

Diante dos registros, pudemos perceber a importância da união entre a teoria e a prática, 

sem a qual não teríamos conquistado êxito na realização do nosso projeto. O apoio das 

professoras orientadoras e da supervisora na escola auxiliou nossa formação docente, e 

nos fez refletir sobre a importância de diversificar as práticas de ensino e a 

compreendermos e superarmos as dificuldades, dúvidas e utilizar de forma significativa 

as observações coletadas diretamente na escola o que certamente nos torna mais 

capacitadas e conscientes do nosso papel enquanto educadoras. 

 

 

 
 


