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RESUMO 
 
 

Neste relato descrevemos as atividades desenvolvidas junto a crianças dos terceiros anos 
iniciais do Ensino Fundamental em uma escola da periferia do município, por bolsistas do 
PIBID participantes do subprojeto Pedagogia anos iniciais de uma universidade pública 
municipal do interior do estado de São Paulo. Estas atividades vincularam-se ao 
desenvolvimento do projeto de trabalho intitulado “A Matemática como facilitadora da 
alfabetização”, desenvolvido por três bolsistas, durante o primeiro semestre do ano de 2014, 
sendo realizados encontros duas vezes por semana em duas salas, com uma média de 27 
alunos em cada. Após conhecermos a realidade da escola, surgiu por meio de pedidos da 
equipe gestora e professores da escola, a solicitação da aplicação de um projeto voltado para a 
alfabetização matemática de forma diferenciada, promovendo aos alunos um contato com a 
escrita e os conhecimentos matemáticos de maneira prazerosa. Foi proposto o trabalho com 
jogos de domínio público, que já fossem conhecidos pelos alunos, no entanto com o objetivo de 
tornar o momento do jogo uma descoberta. Foram confeccionados e adaptados diversos jogos 
ao objetivo inicial, que o projeto se desenvolveu procurando proporcionar aos alunos novas 
experiências e possibilitando aos alunos momentos de diversão e aprendizagem. Foi por meio 
delas que percebemos que o interesse e a motivação gerada nos alunos refletiram em nossa 
prática durante todo o desenvolvimento do trabalho e assim durante todas as atividades com 
os alunos e em nossas reuniões para elaboração dos planos de aula, preocupávamos 
constantemente oferecer aos alunos jogos que pudessem motivar a todos a aprender e a 
experimentar novas estratégias. Além do PIBID nos proporcionar experiências ímpares com a 
prática docente, terminamos o projeto com a certeza que nosso trabalho foi realizado com 
muita dedicação e que fizemos parte da construção de cada um envolvido no projeto. Temos 
consciência, que superamos a nós mesmas a cada dia e o quão gratificante foi a produção de 
cada etapa vivenciada durante todo esse processo. Acreditamos, que os alunos sempre 
estarão motivados a participar das atividades escolares enquanto estiverem sendo respeitadas 
suas diferenças e sendo tratados como indivíduos essenciais em sua aprendizagem, nós 
buscamos a todo tempo fazê-los se sentir especiais e únicos. Foi gratificante realizar e 
desenvolver esse Projeto de Trabalho observar a satisfação de todos envolvidos neste projeto 
e nosso crescimento profissional, o que com certeza nos torna profissionais cada vez melhores 
e conscientes de nossa responsabilidade com o ensino e aprendizagem de nossas crianças. 


