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RESUMO 

Introdução: O ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental deve levar em 

conta os aspectos metodológicos e pedagógicos para conseguir obter sucesso e mudar o atual 

quadro de despreparo dos alunos. Desde muito cedo, as crianças são introduzidas no mundo 

dos números, muitas antes mesmo de começar a aprender sobre as habilidades matemáticas já 

trazem de casa o medo da disciplina, fazendo que não se sintam à vontade com essa matéria. 

Objetivo: O objetivo foi analisar como é aplicada a matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e apresentar formas criativas de metodologias que possam mudar a visão negativa 

que se tem da disciplina. Metodologia: Como metodologia de pesquisa utilizamos o 

levantamento bibliográfico sobre o tema e a pedagogia de projetos para montar duas sugestões 

de projetos interdisciplinares que envolvessem o lúdico na aquisição e aplicação de conceitos 

matemáticos. Resultados e discussão: A matemática está ligada a questões que envolvem o 

amadurecimento de conceitos nos quais a observação e a representação são metas centrais. O 

currículo de matemática aponta para a interligação da disciplina com a bagagem que os alunos 

trazem de casa e a utilização dos conceitos aprendidos no seu cotidiano. Cabe ao professor 

utilizar novas e variadas metodologias, fazer uso das TICs são instrumentos para que a 

aprendizagem matemática ocorra de forma mais eficiente, estimulante e criativa, levando o 

aluno a não temer a disciplina mais encará-la como uma etapa da sua construção do 

conhecimento que lhe possibilitará instrumentais para interagir, conhecer e entender a realidade 
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que o cerca. Os conceitos matemáticos precisam ser incorporados na e a prática cotidiana do 

aluno para que ele perceba que não é um conteúdo apenas decorativo, repetitivo que não tem 

utilidade fora da sala de aula – só assim, e com uma melhor formação do professor, o aluno 

deixará de temer a Matemática.  Em cada projeto procuramos desenvolver etapas nas quais os 

alunos pudessem trabalhar em grupo, pesquisar e construir seu conhecimento de forma prática 

e lúdica. O projeto 1 – bolo matemático, foi pensado para que as crianças pudessem utilizar de 

forma prática, preparando receitas de bolos, os conhecimentos sobre pesos e medidas. O projeto 

2 – Batalha das operações, desenvolveu atividades com jogos que envolvessem as operações 

matemáticas de adição e subtração.  Conclusão: Por meio dos projetos pudemos destacar que 

as formas de ensinar, utilizando a criatividade, a inventividade e a ludicidade aceleram o 

aprendizado das crianças, permitindo que elas superem os medos de aprender, entender e 

utilizar conceitos matemáticos em seu cotidiano e facilitando a fixação das habilidades e 

competências matemáticas necessárias aos anos iniciais. 
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