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RESUMO 

Introdução: Há muitos anos, a matemática tem sido considerada um grande trauma na vida 

das crianças, e até mesmo dos adultos. Assim, o papel do docente é buscar estratégias diferentes 

para o melhoramento da disciplina, levando em conta alguns aspectos muito importantes. Hoje 

há um esforço comum para tentar minimizar as dificuldades no ensino e na aprendizagem de 

matemática. Vários estudos têm proposto diversas maneiras de se trabalhar a matemática, 

apresentando possíveis estratégias para se ensinar/aprender esse conteúdo. Objetivo: Nesse 

contexto, o objetivo deste projeto foi o de analisar como é trabalhada a matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental e apresentar formas diferenciadas e mais prazerosas para o 

ensino da disciplina. Metodologia: Em nossa metodologia discutimos algumas formas de usar 

a criatividade para inovar e fazer um bom trabalho e, para isso, foi apresentado os projetos 

Boliche interativo e Fração com pizza. Resultados e discussão: O projeto “Boliche interativo”, 

teve como objetivo ensinar matemática por meio do jogo de boliche, cujos pinos de cabaça e a 

bola de meia devem ser confeccionados pelos alunos para depois jogarem e somarem os pontos. 

O projeto “Fração com pizza”, teve como objetivo utilizar receitas de pizza para ensinar o 

conteúdo de frações de forma prática e prazerosa. Conclusão: Esses dois projetos tiveram o 

objetivo de utilizar a criatividade no ensino e chamar a atenção das crianças sobre muitos 

aspectos diferentes, mostrando que elas podem descobrir diversas maneiras de aprender no dia 

a dia, permitindo que haja aprendizado e ludicidade  juntas. Se desde cedo a disciplina de 

matemática for trabalhada de maneira interessante é possível que tenhamos muito mais sucesso 

com os alunos do que temos hoje. Os professores precisam ter, no desempenho de sua atividade, 
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o objetivo de retirar do aluno os medos que culturalmente se apresentam com a disciplina e, 

para isso, o ideal é levar formas variadas, lúdicas de se trabalhar esse conteúdo, utilizando 

estratégias que propiciem o aprendizado e transformem o modo de pensar de cada um.  

 

PALAVRAS CHAVE: Criatividade. Matemática. Ensino. 

 


