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RESUMO

Este artigo é resultado de uma oficina voltada para formação de professores, proposta pela disciplina
de Saberes de Matemática do curso de pedagogia da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. O
principal objetivo foi possibilitar aos alunos do curso algumas propostas de atividades que poderão
ser por eles utilizadas em sala de aula, com o intuito de facilitar o aprendizado das noções básicas
sobre Grandezas e Medidas de forma diferenciada com seus discentes, aprimorando valores desde a
educação infantil e capacitando cada aluno para o ato de raciocinar e despertando-lhes o pensar
matemático. Desta forma é possível explorar os conceitos matemáticos trabalhando didaticamente
com estratégias lúdicas, atividades práticas, investigativas e situações problemas.

Palavras chaves: Grandezas e medidas, Conceitos Matemáticos, Prática de Ensino.

ABSTRACT

This article is the result of a workshop focused on teacher training, proposed by the Mathematics
Knowledge course of the pedagogy course of the Federal University of Alagoas - UFAL. The main
objective was to enable the students of the course some proposals of activities that can be used by
them in the classroom, in order to facilitate the learning of the basics of quantities and measures in a
different way with their students, improving values &8203;&8203;since education. childish and
enabling each student to think and arouse their mathematical thinking. Thus it is possible to explore
the mathematical concepts working didactically with playful strategies, practical activities,
investigative and problem situations.

Keywords: Quantities and measurements. Mathematical concepts. Teaching Practice.
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INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios dos professores de Matemática é auxiliar os alunos a superarem os “medos
e traumas” que possuem desta disciplina, que na maioria das vezes, é decorrente do mal uso de
algumas estratégias adotadas pelos docentes: quer seja por assumir uma postura de ensino
completamente rígida e autoritária, ou por enfatizar a memorização de regras, conceitos, tabuadas e
fórmulas, o que possibilita um ensino mecanizado e entediante para os discentes. Por meio de muitos
estudos bibliográficos realizados, práticas de estágios supervisionados durante o curso de Pedagogia
e Matemática, e também participações em eventos educacionais, nota-se que existem muitas
discussões sobre a referida problemática geralmente acompanhada com a ressalva, de que:

“São muitas também as crianças que afirmam que a matemática é a disciplina
de que menos gostam, e muitos poucos os que a escolhem como uma de suas
disciplinas prediletas. Inclusive algumas crianças que têm rendimento muito
bom em matemática expressam uma opinião contrária a ela. Os argumentos
que com maior freqüência elas utilizam para justificar seu desgosto frente a
esta disciplina são dois: ‘A matemática é muito complicada” e “Não gosto de
fazer contas’”. (ZUNINO, 1995, p.4).

Compreendemos, portanto, que por inúmeros fatores, grande parte dos docentes não tem conseguido
oferecer um suporte necessário aos seus alunos. Para isto, o educador precisa observar o
desenvolvimento dos alunos e fazer com que eles sintam-se confortáveis diante das tarefas de
matemática a eles apresentadas.

Nisto podemos destacar o quão é importante um professor que transforme suas aulas tradicionais, em
aulas divertidas e atraentes para o desenvolvimento de cada aluno, tornando aquela matemática
temerosa e muitas vezes rejeitada por alguns, em uma matemática dos sonhos. Isso se tornará
possível quando esses profissionais auxiliarem e incentivarem seus alunos a não serem temerosos e
inseguros em relação aos problemas matemáticos que lhe são lançados.

Com isto, por meio de uma avaliação diagnóstica inicial, o docente pode propor uma roda de
conversa para identificar a relação dos discentes com a disciplina de matemática, analisando quais
alunos têm dificuldade e os alunos que têm medo, e a partir disto, o professor fará um planejamento
das suas atividades pedagógicas para atender a essas inquietações expostas por seus alunos. E, assim,
fazendo sentido a importância de trabalhar a matemática de forma atraente e diferenciada.

Segundo Panizza (2006):
“As pesquisas didáticas e as preocupações atuais dos professores expressam
claramente uma problemática central: não é possível tratar o tema da
aprendizagem e o ensino da matemática sem se referir seriamente à questão
do sentido. (...) A palavra “sentido” parece estar cada vez mais presente nas
preocupações dos professores sobre o ensino da matemática. “Como
conseguir que os alunos encontrem o sentido da atividade matemática”?. “Os
alunos agem mecanicamente sem dar sentido ao que fazem”, entre outras, são
expressões habituais dos professores.” (p.19).

Partindo disto, foi proposto pelo docente da disciplina de Saberes e Metodologias do Ensino de
Matemática, que apresentássemos aos alunos do curso de Pedagogia uma oficina onde fosse possível
conversar sobre esses questionamentos, levando também algumas propostas de atividade para trabalhar
com os graduandos os conteúdos de: Medidas de Capacidade, Comprimento, Massa e Tempo.

A ideia inicial para a realização da oficina foi mostrar atividades práticas que os alunos em processo de
formação de professores pudessem incluir em suas aulas com o intuito de despertar o interesse da
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criança, uma vez que as atividades propostas neste artigo se contextualizam com experiências que
fazem parte do cotidiano delas, o que possibilitará aos alunos um maior desenvolvimento intelectual e
reflexivo, além do raciocínio matemático.

Ressaltamos com isso,
“[...] que ao privilegiar a contextualização, esse ensino deve ser concebido de
uma maneira diferente. Mais solto, mais flexível, ele deve permitir que a
significação dos conceitos seja construída por cada um, mediante um
processo de trocas coletivas. E mais: que essa significação seja, de fato,
socialmente eficaz. Isso implica novas abordagens metodológicas, novos
recursos didáticos, revisão nas formas de avaliação; enfim. novos enfoques
do processo de ensino/aprendizagem." (Janvier, 1991, p.145, apud MOYSÉS,
1997, p.78)

Consideramos que o ensino dos conteúdos escolares deve ser algo significativo para os discentes,
onde eles possam fazer relações do aprendizado que têm em sala de aula com seu dia a dia,
estabelecendo, assim, uma relação mais próxima dos conceitos com a realidade em que vivem.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Participantes:

Participaram das atividades aproximadamente 20 alunos do Curso de Pedagogia.

Local:

Todas as etapas foram desenvolvidas no Laboratório de Matemática e Ciências do Centro de
Educação da Universidade Federal de Alagoas e duraram em torno de 2h ao todo.

Materiais e Instrumentos:

Foram disponibilizados ao professor orientador e para os participantes, um roteiro impresso contendo
as etapas da oficina, e para a realização das atividades utilizamos alguns recursos didáticos, tais
como: computador e projetor de vídeo, lápis, pedras, ossos feitos de argila, corda, régua, copo
medidor, trena, balança, relógio, garrafa pet, funil, copos descartáveis, garrafas plásticas,
emborrachados, aventais, toucas, luvas, dinheiro falso, cartolina, isopor, tinta guache, caixas e
embalagens vazias de produtos que compõem um supermercado.

Procedimentos:

Antes de nossa apresentação, chegamos antecipadamente ao laboratório de Matemática e Ciências do
Centro de Educação, e organizamos um cenário de mini supermercado, além de uma feira livre em
sala de aula, a fim de realizar uma elucidação sobre os ambientes que são prováveis que as crianças
frequentem com a presença de pais ou responsáveis.

A nossa oficina foi dividida em alguns momentos: Primeiramente, fizemos uma apresentação geral
por meio de slides dos conteúdos a serem trabalhados, explicando todo contexto histórico das
Grandezas e Medidas e mostrando a necessidade do trabalho acerca desta temática ser feito de forma
diferenciada.

Dispomos para os participantes da oficina, de pedras e ossos confeccionados em argila para que
pudessem ser por eles manuseados, fazendo junto a eles um breve relato sobre a origem dos
números.
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Logo após as observações, cada componente expôs verbalmente o que achou do material. Depois
dessa roda de conversa inicial, discutimos com os participantes sobre a importância de conceitos
matemáticos, dentro da possibilidade, ser algo manipulável e prático.

Na proposta da segunda atividade, para abordar as medidas de comprimento, explicamos aos
professores em formação que eles poderiam, por exemplo, ensinar os conceitos de metro e
centímetro propiciando a seus alunos uma atividade onde eles pudessem verificar e comparar suas
alturas. Um trabalho simples, em que o professor divide sua turma em equipes, e por meio da
utilização de uma fita métrica, pode ajudar os alunos a tirarem suas medidas de altura.

Após todos os componentes dos grupos tirarem suas medidas, explicamos que o professor pode fazer
problematizações acerca dessa atividade. Na aula ele pode questionar os discentes sobre em quais
grupos encontram-se o aluno maior ou menor, também pode perguntar a diferença de altura que
existe entre o maior e o menor aluno da classe.

O docente pode ainda, solicitar que as medidas sejam feitas de outras formas, como, por exemplo:
por meio da palma da mão e polegares, e explicar que essa também era uma forma utilizada
primordialmente para medir os objetos, e que até hoje, em alguns países, esse método é utilizado.

Na terceira atividade foi mostrado ao grupo que para as medidas de capacidade e volume, também é
possível fazermos atividades práticas. Levamos para nossa apresentação um funil, copos descartáveis
de 500 ml, garrafas de 2l, e uma vasilha com um pouco de água. Em seguida, começamos a fazer
experimentos na sala, provocando uma inquietação nos alunos presentes. Realizamos perguntas
como: 1) quantos copos de 500 ml seriam necessários para encher a garrafa de 2L?, 2) E qual a
quantidade em ml do volume total que a garrafa suporta?

De imediato, os participantes não responderam a estas perguntas, mas depois solicitamos que se
necessário, eles poderiam fazer alguns cálculos em seus cadernos bem como interagir entre si, na
busca por uma solução ao questionamento levantado.

Na quarta atividade, que foi a penúltima etapa prática da oficina, trabalhamos com grandezas e
medidas direcionando a turma para a feira livre e o mini supermercado que estavam montados na
sala.

No mini supermercado colocamos à disposição de todos: caixas de produtos vazios que possuem
volume em litros, mililitros, quilogramas e gramas, itens que são vendidos por metragem para que
observassem as medidas de comprimentos e por meio da visualização do prazo de validade de cada
produto, eles poderiam identificar as medidas de tempo, que neste caso estaria em dias. No lado da
feira livre era possível encontrar: batata doce, farinha de mandioca, amendoim, vagem e uma
balança.

Dividimos a turma em 2 equipes, demos a cada uma delas uma determinada quantia de dinheiro
falso, uma cesta de supermercado, contendo uma etiqueta que especificava uma quantidade x de
peso, e explicamos as regras para os participantes; informamos que eles deveriam ir ao mini
supermercado montado na sala de aula, e trazer um número de mercadorias correspondente a
quantidade de quilos especificado na etiqueta, sem ultrapassá-la. Além disso, a equipe deveria
monitorar o tempo em que levariam para realizar essa atividade.

Esclarecemos ao grupo que essa não deveria ser uma atividade de competição, mas sim de interação
entre os componentes da equipe. Também propomos uma socialização sobre o que foi possível
aprender com a atividade desenvolvida.

Todos os alunos foram ao mini supermercado e trouxeram vários produtos, que foram posteriormente
colocados em uma balança para verificar se eles estavam dentro do peso estipulado na etiqueta, e
nenhuma equipe ultrapassou o peso indicado.
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Logo após essa socialização, explicamos aos alunos que eles deveriam novamente voltar a fazer suas
próprias “compras” a partir de uma lista de produtos que disponibilizamos a serem comprados tanto
na feira livre como no supermercado, pois alguns dos itens dessa lista seriam utilizados no preparo
de uma receita que seria a culminância da nossa oficina. Com isto, seriam abordados todos os
conceitos propostos anteriormente, deixando subtendido que durante este momento, cada grandeza e
medida deveriam ser identificadas por eles.

Antes da ida às compras, dois dos participantes se dispuseram em representar o papel de caixa de
supermercado, e o outro de vendedor feirante. Os demais participantes atuaram como compradores,
cada um em sua respectiva equipe.

Na lista de produtos que propomos, estes eram os itens que cada grupo deveria comprar:

-1 lata de leite condensado,

-1 caixa de creme de leite,

-1 gelatina sem sabor,

- 2 ou mais limões,

- 1 esponja,

- 1 produto de limpeza,

- 1kg de vagem,

- 1kg de farinha,

- 1 pacote de panos de limpeza,

- 1 produto de limpeza.

Após esse momento de compras, cada grupo foi direcionado a uma bancada do laboratório, e cada
equipe recebeu uma vasilha plástica, colheres, e um espremedor de frutas. Realizamos então uma
atividade onde foi preparado junto com o grupo de professores em formação uma simples receita de
mousse de limão. Disponibilizamos para cada equipe a seguinte receita:

MOUSSE DE LIMÃO:

Ingredientes:

395g de leite condensado,

200g de creme de leite sem soro,

100ml de suco puro de limão,

1 colher de sopa de gelatina sem sabor,

40ml de água em temperatura ambiente.

Modo de Preparo:

Em um recipiente plástico, misture o leite condensado com o creme de leite, e aos poucos acrescente
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o suco de limão. Reserve. Dissolva a gelatina na água em temperatura ambiente e acrescente ao leite
condensado. Leve à geladeira por meia hora e sirva em seguida.

Depois de distribuída as receitas, primeiramente os participantes lavaram as mãos, e colocaram as
luvas, toucas e aventais que foram preparados para eles. Em seguida, cada componente das
respectivas equipes distribuíram funções entre si, sobre qual parte da receita ficariam responsáveis de
fazer.

A proposta desta atividade é perceber os conceitos acerca de grandezas e medidas juntos, pois eles
precisavam estar atentos ao tempo de preparo (medidas de tempo), e as quantidades certas de
ingredientes (medidas de massa e volume), pois se colocassem algum ingrediente na medida errada,
não teríamos um resultado positivo na receita. Para fazer as medições corretas, cada equipe
utilizou-se de um copo medidor para facilitar nessa etapa.

Cada equipe preparou então seu mousse, e levaram para refrigerá-lo no freezer da cantina do Centro
de Educação por 30 minutos. Enquanto aguardávamos o mousse ficar pronto, retornamos ao
laboratório para encerrar todo trabalho realizado.

Retomamos com a turma as principais considerações acerca da oficina proposta, abrimos um espaço
para que possíveis dúvidas fossem expostas e fizemos uma roda de conversa para possibilitar a todos
a oportunidade de expressarem suas opiniões em relação a todo conteúdo que lhes foi apresentado.

RESULTADOS

Quando começamos previamente a fazer os planejamentos sobre o que poderíamos trabalhar em
nossa oficina, pensamos primeiramente que o público para o qual ela seria direcionada,
diferentemente da maioria dos trabalhos realizados no curso de Pedagogia, dessa vez não seriam
crianças, e sim, alunos em formação. Esse momento foi de grande importância para que pudéssemos
organizar nossa apresentação, pois:

“O preparo das aulas é uma atividade das mais importantes do trabalho do
profissional-professor. Cada aula é um encontro único, no qual, nó a nó,
vai-se tecendo a rede de significados e do currículo escolar proposto para
uma faixa etária. Preparar a aula implica ao professor ter claro quem é o
aluno, o que pretende com os temas que vai desenvolver como poderá
atender às necessidades e exigências de cada aluno, como iniciar, conduzir e
fechar o dia ou o tempo que durar a atividade desenvolvida.” (SMOLE, 2003,
p.176).

O mini supermercado e a feira livre montados em sala, foi pensado não apenas como um recurso
cenográfico/visual, mas sim para que os alunos pudessem "[...] propor situações, explorar
possibilidades, levantar hipóteses, justificar seu raciocínio e validar suas próprias conclusões."
(Ibidem. p.160).

Observamos que à medida que os participantes entravam no laboratório e percebiam a mudança feita
em sua estrutura, aumentava tanto o interesse como a curiosidade para saber o que aconteceria a
seguir.

É provável que, ao adentrar o ambiente, os graduandos tenham descartado a possível hipótese de
uma aula no estilo “tradicional”, e essa foi a nossa intenção ao utilizarmos tal estratégia, tendo como
base o que KAMII (1990) nos fala, acerca de criarmos “... situações específicas [...] para estimular o
pensamento numérico...” (p.70), no nosso caso, para professores em formação, pois de acordo com a
autora é dessa forma que se constrói a ideia de número dentro do contexto geral do pensamento no
dia a dia.
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A reação que os discentes do curso de Pedagogia tiveram, demonstrou a possível reação que
gostaríamos que fosse despertada por eles em seus alunos. A Matemática não está presente apenas
nos livros e tabuadas, e por isso, é necessário que os professores incentivem os estudantes a
desenvolver essa capacidade de raciocínio, de pensar matematicamente. Para isso, devemos “[...]
propor aos alunos situações que eles possam viver e nas quais os conhecimentos apareçam como a
solução ótima e passível de ser descoberta para os problemas colocados.” (BROUSSEAU, 1996,
p.38)

No que se refere aos momentos de manipulação de materiais, observamos que eles possibilitaram um
aprendizado bastante produtivo e serviu para que pudéssemos mostrar aos alunos do curso de
Pedagogia um fato importante acerca da utilização do material didático manipulativo, pois este: “[...]
possibilita ao aluno a realização de observações, constatações, descobertas e até mesmo o
levantamento de hipóteses e a elaboração e testagem de estratégias [...].” (LORENZATO, 2009,
p.29)

É imprescindível que o educador entenda que mesmo que a resolução de problemas faça parte do
trabalho matemático, isto “[...] é apenas uma parte do trabalho; encontrar boas questões é tão
importante como encontrar soluções para elas.” (BROUSSEAU, 1996, p.38)

Grande parte dessas questões não deve ser apenas levantada pelos professores, mas o próprio
educador pode solicitar aos seus alunos que encontrem problemas a partir do ambiente em que estão,
de situações vivenciadas durante o dia, etc.

Em alguns momentos, não alcançamos nossa expectativa de interação do grupo por meio de
respostas aos questionamentos levantados, e refletimos com isso que talvez, ainda exista o medo do
erro, algo que é muito comum entre os alunos.

Esse medo acaba gerando ansiedade nos discentes, e esta ansiedade “[...] pode estar ligada ao medo
de fracasso, desencadeado pelo sentimento de incapacidade para realização da tarefa ou de
insegurança em relação à ajuda que pode ou não receber de seu professor, ou de seus colegas, e
consolidar um bloqueio para aprender.” (BRASIL, 1997, p.65)

Observamos ainda que os momentos de atividades práticas como o da ida ao mini supermercado foi
o que mais motivou a turma e gerou uma efetiva participação, pois enquanto os participantes estavam
sentados apenas ouvindo nossa apresentação, eles assumiam uma posição passiva em relação a
oficina, porém,

“As atividades lúdicas auxiliam na aprendizagem da matemática tanto para
aqueles alunos com “bloqueio” a esta disciplina quanto que para a “quebra da
rotina” em sala de aula, aumentando assim a motivação dos alunos em
aprender e também a vivenciarem situações concretas de aplicação do
conteúdo aprendido com a prática.” (CASTEJON; ROSA, 2017, p.18)

Com as atividades práticas e de investigação, todos deixaram suas carteiras, cadernos e lápis de lado,
deram uma volta no espaço, e começaram a explorar o ambiente criado. A partir disto eles relataram
que puderam perceber os conteúdos matemáticos que foram abordados no momento teórico inicial:
“Nos cartazes onde tem escrito 1 kg de carne”, “Na embalagem do leite tem 1l”, “Na balança” etc.

Foi então que explicamos aos participantes, que esta tarefa de montar um cenário em sala de aula,
não precisa ser uma atividade apenas para o professor, pois é interessante que este conte também
com a participação de seus alunos no preparo do espaço onde as atividades serão realizadas.

O professor pode por exemplo, solicitar que os alunos tragam de casa as embalagens vazias para
compor o supermercado da turma ou que façam os cartazes. Isso fará com que os discentes não sejam
apenas meros receptores de informação, mas sim que sintam-se ativos e participantes do processo de
aprendizagem.
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Os vários momentos em que solicitamos aos alunos que expressassem seus pensamentos foi, e é
muito importante, pois:

“Será nesse momento que o professor poderá avaliar como e o que os alunos
aprenderam; além disso, a socialização das estratégias, processos, erros e
conclusões, entre os alunos, não é menos importante para a formação deles.”
(LORENZATO, 2009, p.26.)

O preparo de uma receita em conjunto, teve por finalidade não apenas a compreensão de noções
matemáticas, mas "O que desejamos, em conjunto, é ver manifesto nos alunos a capacidade de
trabalhar com o outro, de realizar ações coletivas, cooperativas." (SMOLE, 2003, p.132)

Neste momento específico, foi possível observar o quanto os participantes das equipes interagiram
entre si, pois eles delegaram funções uns aos outros. A um foi pedido que cortasse os limões, outro
abriu o leite condensado, a outro foi solicitado que dissolvesse a gelatina, e assim todos puderam ter
uma participação efetiva na hora do preparo da receita.

Por fim, salientamos mais uma vez para a turma que quando o professor de Matemática focaliza seu
trabalho pedagógico em atividades rotineiras, acaba impedindo o raciocínio do aluno e também "[...]
impedirá seu desenvolvimento intelectual; porém, se estimula neles a curiosidade, poderá
despertar-lhes o gosto pelo pensamento independente." (Polya, 1965, apud VILLA; CALLEJO,
2006, p.17

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Acreditamos que uma das primeiras considerações a serem feitas para que haja mudanças na prática
docente e especialmente daqueles especializados na disciplina de Matemática, seja por meio da
consciência a qual o educador deve obter, de que muitas vezes o ensino tradicional, baseado
exclusivamente no uso do livro didático, caderno e lousa, pode tornar a aprendizagem de alguns
conceitos dificultosa e entediante. Por isso, é imprescindível que os educadores busquem sempre que
possível, novas estratégias de ensino que tornem o processo de ensino e aprendizagem atrativo,
prazeroso e significativo

As atividades aqui propostas são apenas alguns dos caminhos que encontramos para apresentar aos
alunos do curso de Pedagogia a ideia de que precisamos oferecer aos discentes uma aprendizagem
que tenha significado, que seja dinâmica, que perpasse pelo viés prático e que se contextualize com
atividades do cotidiano.

Porém ressaltamos ainda, que tais práticas devem ser acompanhadas de palavras de incentivo por
parte do professor aos seus alunos, para que este possa entender que aprender é um processo, que o
erro faz parte da aprendizagem, e que com o seu auxílio, ele poderá superar os desafios que a
disciplina trará.

Não consideramos as atividades apresentadas neste artigo já conclusas, pois elas podem ainda ser
readaptadas e adequadas de acordo com o ano e grau de dificuldade de cada aluno em sala de aula.

Para que esse trabalho seja possível, salientamos a importância do professor priorizar uma formação
continuada para que suas atividades pedagógicas sejam aperfeiçoadas e assim, ele poderá sentir-se
melhor preparado para o trabalho com a disciplina de Matemática nas series inicias do processo de
escolarização, afinal “[...] o que se deseja é que o professor deixe de ser apenas um conferencista e
que estimule a pesquisa e o esforço, ao invés de se contentar com a transmissão de soluções já
prontas” (PIAGET, 1977, p.18).

Com essas propostas de trabalho esperamos mostrar aos alunos do curso de Pedagogia que os
conceitos de grandezas e medidas aqui trabalhados são indispensáveis e úteis em nosso cotidiano,
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além de que um trabalho prático pode levar seus discentes para um empenho bem mais efetivo para
com suas tarefas de sala de aula.

Estas atividades práticas na aula de Matemática auxiliam no desenvolvimento da criatividade,
permitem ao professor avaliar de que forma os conhecimentos estão sendo adquiridos, a capacidade
de comunicação e expressão de pensamentos dos alunos.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/oficina_de_ensino_de_grandezas_e_medidas_na_formacao_de_professor.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.10-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



REFERÊCIAS:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC:SEF,1997. Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf . Acesso em: 08.ago.2019.

BROUSSEAU, G. Fundamentos e Métodos da Didáctica da Matemática. IN: BRUN, Jean.
Didáctica das Matemáticas. (Cap I) Coleção: Horizontes Pedagógicos, 1996.p.35-85.

CASTEJON, Mariângela; ROSA, Rosemar. Olhares sobre o Ensino da Matemática: Educação
Básica. Uberaba: IFTM, 2017.

KAMII, Comstance. A Criança e o Número: Implicações educacionais da teoria de Piaget para a
atuação com escolares de 4 a 6 anos. 11ª ed. Tradução de Regina A. de Assis. Campinas, SP:
Papirus, 1990.

LORENZATO, S. (Org.) O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de Professores.
Coleção: Formação de Professores. 2ª Ed. Rev. Campinas, SP: Autores Associados. 2009.

MOYSÉS, Lucia. Aplicações de Vygotsky à Educação Matemática. Campinas, SP: Papirus, 1997.

PANIZZA, Mabel. Ensinar Matemática na Educação Infantil e nas Séries Iniciais: Análises e
Propostas. Tradução de Antonio Feltrin. Porto Alegre: Artmed, 2006.

PIAGET, Jean. A tomada de consciência. São Paulo: Melhoramentos, Ed. Da Universidade de São
Paulo, 1977.

SMOLE, Kátia Cristina Stocco. A Matemática na Educação Infantil: a teoria das inteligências
múltiplas na prática escolar. Porto Alegre: Artmed, 2003.

VILA, Antoni; CALLEJO, María Luz. Matemática para aprender a pensar: o papel das crenças
na resolução de problemas. Porto Alegre: Artmed, 2006.

ZUNINO, Delia Lerner de. A Matemática na Escola: Aqui e Agora. 2ª Ed. Artmed: Porto Alegre,
Artmed: 1995.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/oficina_de_ensino_de_grandezas_e_medidas_na_formacao_de_professor.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.11-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio


