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RESUMO 

Introdução: Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam que o papel da Matemática 

no Ensino Fundamental está ligado ao desenvolvimento de capacidades intelectuais, na 

estruturação do pensamento, ao desenvolvimento do raciocínio lógico/dedutivo/matemático do 

aluno, à resolução de problemas que envolvam situações da vida cotidiana e do trabalho, além 

de apoiar na construção de conhecimentos em outras áreas do saber. Objetivo: O objetivo deste 

artigo foi sugerir projetos para que a escola promova reflexões e desenvolva ações que 

privilegiem o ensino de matemática por meio de materiais concretos. Metodologia: A 

abordagem metodológica desta pesquisa foi qualitativa, com levantamento bibliográfico sobre 

o tema e indicação de duas sugestões de projetos pedagógicos a serem desenvolvidos em sala 

de aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Resultados e discussão: Os projetos 

sugeridos tiveram bases interdisciplinares e foram elaborados para alunos do 4° e 5° ano do 

Ensino Fundamental. “Muito mais do que aprender” foi o título do projeto 1 que teve como 

objetivo ensinar as grandezas comprimento, massa e capacidade usando o concreto para 

compreensão dos alunos para um aprendizado significativo. Já o projeto “Toda hora é hora de 

aprender”, objetivou ensinar matemática com materiais didáticos diversificados como o 

Tangran e bingo, para a construção do conhecimento matemático. Conclusão:  Estamos 

convictos de que a instituição escolar tem papel proeminente na (re)construção de posturas que 

priorizem o acesso ao conteúdo por mecanismos práticos que envolvam a aplicação de 
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conteúdos e conceitos matemáticos pautados em atividades que elaborem a compreensão por 

meio de acesso a material concreto. A matemática é historicamente vista como uma das vilãs 

dos conteúdos pragmáticos e programáticos ao longo da vida escolar dos alunos. O professor 

tem que desmitificar que matemática é difícil, passar para o aluno que todos têm capacidade de 

aprender a disciplina, também não basta só o professor querer ensinar, o aluno tem que ter 

vontade de aprender, ter o gosto de querer que o professor ensine, pois se isso acontecer já é 

um passo muito grande, para o aprendizado matemático.  
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