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Essa dissertação teve como objetivo desenvolver 

um caderno didático-pedagógico para os 

professores da educação infantil como produto 

educacional. A proposta desse caderno didático-

pedagógico é sugerir sequências didáticas que 

explorem os conceitos de classificação, inclusão de 

classe, seriação, correspondência termo a termo e 

conservação. Também foi elaborada uma pesquisa 

bibliográfica referente aos conceitos necessários 

para construção do número na Educação Infantil. 

Por fim, foi realizado um curso presencial de 

formação continuada com uma carga horária de 40 

horas, voltado para os professores da Educação 

Infantil, na cidade de Joinville, Santa Catarina. O 

objetivo desse curso foi buscar sugestões dos 

professores da Educação Infantil referente à 

melhorias e atualizações para o aprimoramento do 

caderno didático-pedagógico. 
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“Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A 

gente se faz educador, a gente se forma, como educador, 

permanentemente, na prática e na reflexão da prática” (FREIRE, 
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RESUMO 

 

 

 

LEONARDO, Pamela Paola. Construção do conceito de número na educação infantil: Um 

caderno didático-pedagógico para professores. 2017. Dissertação de Mestrado e Produto 

Educacional (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, Matemática e  Tecnologias) – 

Universidade do Estado de Santa Catarina, Joinville, 2016. 

 

 

O presente resumo refere-se à dissertação de mestrado profissional submetida ao Programa de 

Pós-graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias (PPGECMT) da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), cujo objetivo foi desenvolver um caderno 

didático-pedagógico para os professores da educação infantil como produto educacional. A 

proposta desse caderno didático-pedagógico é sugerir sequências didáticas que explorem os 

conceitos de classificação, inclusão de classe, seriação, correspondência termo a termo e 

conservação. De acordo com Piaget (1975), tais conceitos são fundamentais para a construção 

do conhecimento lógico-matemático e para formação da estrutura numérica. Segundo Piaget 

(1976) desde os primeiros anos as crianças desenvolvem os fundamentos matemáticos, e por 

meio do contato com atividades matemáticas irão construir o seu conhecimento lógico-

matemático. Sendo assim, buscou-se nesta pesquisa responder a seguinte pergunta: “Que tipo 

de atividade deve ser proposta para que a criança na faixa etária de cinco a seis anos de idade, 

que frequenta a Educação Infantil, construa o conceito do número segundo a perspectiva 

Piagetiana?”. A partir do problema, essa investigação foi realizada na forma de pesquisa 

aplicada através do desenvolvimento do caderno didático-pedagógico. Também foi elaborada 

uma pesquisa bibliográfica referente aos conceitos necessários para construção do número na 

Educação Infantil. Os dados foram coletados em teses, dissertações e artigos elaborados nos 

últimos cinco anos e presentes em bancos de dados como periódicos CAPES, INEP, Scielo, 

BVS-Psi, bibliotecas digitais. Como descritores foram utilizados os seguintes termos: ensino de 

matemática na Educação Infantil, construção do conceito de número, atividades envolvendo o 

conceito de números e Piaget e conceito de número. Os teóricos que deram sustentação a 

pesquisa são: Carvalho (2010), Kamii (1990), Kramer (1994), Miguel (2005), Piaget (1970, 

1975,1976, 1982, 1996) e Souza (2010). Por fim, foi realizado um curso presencial de formação 

continuada com uma carga horária de 40 horas, voltado para os professores da Educação 

Infantil, na cidade de Joinville, Santa Catarina. O objetivo desse curso foi buscar sugestões dos 

professores da Educação Infantil referente à melhorias e atualizações para o aprimoramento do 

caderno didático-pedagógico. 

 

 

Palavras-chave: Caderno didático-pedagógico, Conceito de Número, Educação Infantil, 

Sequência didática. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

LEONARDO , Pamela Paola . Construction of the concept of number in early childhood 

education : An educational book for teachers. 2016. Research Project (Professional Master in 

Science Teaching , Mathematics and Technology) - University of the State of Santa Catarina , 

Joinville , 2016 . 

 

This abstract refers to the dissertation of a professional master's degree submitted to the 

Graduate Program in Teaching Sciences, Mathematics and Technologies (PPGECMT) of Santa 

Catarina (UDESC) State University, whose objective is to develop a didactic-pedagogical 

Teachers as an chilhood education. The purpose of this didactic-pedagogical book is to suggest 

didactic sequences that explore the concepts of classification, class inclusion, serialization and 

correspondence term by term. According to Piaget (1975), such concepts are fundamental for 

the construction of the logical-mathematical knowledge and for the formation of the numerical 

structure. According to Piaget (1976) from the earliest years children develop the mathematical 

fundamentals, and through contact with mathematical activities will build their logical-

mathematical knowledge. Therefore, we sought to answer the following question: "What kind 

of activity should be proposed so that the child in the age group of five to six years old who 

attends Infant Education builds the concept of the number according to the Piagetian 

perspective? ". From the problem, this research was carried out in the form of applied research 

through the development of the didactic-pedagogical notebook. Also a bibliographical research 

was elaborated referring to the necessary concepts for the construction of the number in the 

childhood Education. The data were collected in theses, dissertations and articles elaborated in 

the last five years and present in databases such as CAPES, INEP, Scielo, BVS-Psi, digital 

libraries. The following terms were used as descriptors: mathematics teaching in childhood 

Education, construction of concept of number, activities involving the concept of numbers and 

Piaget and concept of number. The theorists who gave support to the research are: Carvalho 

(2010), Kamii (1990), Kramer (1994), Miguel (2005), Piaget (1970, 1975,1976, 1982, 1996) 

and Souza (2010). Finally, a face-to-face training course was held with a 40-hour workload, 

aimed at the teachers of Early Childhood Education, in Joinville city, Santa Catarina. The 

objective of this course was to seek suggestions from the teachers of childhood Education 

regarding the improvements and updates for the improvement of the didactic-pedagogical 

notebook. 

 
 
 
Keywords: Didactic-pedagogical Notebook , Number of People , Early Childhood Education , 

teaching sequence . 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Esta dissertação e produto educacional submetidos ao Programa de Pós-graduação em 

Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias (PPGECMT) da Universidade do Estado de 

Santa Catarina teve por objetivo desenvolver um caderno didático-pedagógico para os 

professores da Educação Infantil, com o intuito de apresentar uma abordagem sobre a 

construção do conceito de número a partir da perspectiva piagetiana, uma vez que, Piaget tentou 

responder, em seus estudos, como ocorre a construção do conhecimento, em especial o conceito 

de número.  

Este trabalho representa a continuidade de uma caminhada que se iniciou durante a 

graduação no ano de 2011, através da participação como bolsista de um projeto de extensão 

intitulado “Matemática na Educação Infantil”. Durante o projeto de extensão (2011 a 2013) 

percebeu-se a necessidade de introduzir conceitos que possibilitassem o desenvolvimento da 

construção do conceito de número, por meio de abordagens metodológicas pertinentes ao 

contexto da Educação Infantil. Sabendo que, a noção de número está presente no cotidiano da 

criança muito antes de ela entrar na escola, é comum que os pais desde cedo solicitem aos filhos 

que recitem uma sequência numérica, que conte um grupo de pequenos objetos. Porém isso não 

implica que o mesmo compreenda o conceito numérico. Neste sentido, Piaget e Szeminska 

(1975) demonstraram em suas pesquisas que somente a contagem não garante o domínio de 

todos os aspectos do número.  Para Piaget e Szeminska (1975) é necessário que a criança 

adquira os conceitos de classificação, inclusão de classes, seriação, correspondência termo a 

termo, também conhecida como correspondência biunívoca e conservação (líquido, massa ou 

matéria e superfície ou espaço), para compreender a estrutura numérica. 

Deste modo, a partir daquele projeto de extensão foi realizado o trabalho de graduação 

em Licenciatura em Matemática intitulado “A construção do conceito de número na Educação 

Infantil segundo a perspectiva piagetiana”, que tinha por objetivo levantar esses e outros 

conceitos importantes da teoria de Piaget acerca da construção do número. 

Segundo Piaget (1976) desde os primeiros anos as crianças desenvolvem os fundamentos 

matemáticos, e por meio do contato com atividades envolvendo o conceito de número que 

construirão o seu conhecimento lógico-matemático. O conhecimento lógico-matemático no 

qual Piaget (1976) refere-se, segundo Montoya (2007, p. 91): “diz respeito ás formas mais 

gerais de relacionamentos e coordenações que o sujeito estabelece sobre os objetos”. Em outras 

palavras, o conhecimento lógico-matemático é interno ao sujeito, são relações e coordenações 

criadas pelo sujeito sobre os objetos. Sendo assim, é importante desenvolver atividades 
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matemáticas na educação infantil, com o intuito de promover o desenvolvimento do 

conhecimento lógico-matemático. Todavia, algumas vezes essas atividades acabam ficando de 

lado pelos docentes, seja por não possuir formação adequada, ou até mesmo, por priorizar outras 

atividades, deixando os conceitos matemáticos em segundo plano. De acordo Santos (2004) 

existe um déficit de cursos de graduação ou programas educacionais para a formação de 

profissionais da Educação Infantil, e também expõe sobre o despreparo desses profissionais 

para trabalhar as noções matemáticas. De acordo com Almeida e Lima (2012, p.460) “a ementa 

e a programação propostas para a disciplina de metodologia do ensino da matemática e o 

número de horas destinadas a essa disciplina, evidencia-se que essa formação é muito 

inexpressiva”, nos cursos de pedagogia. Almeida e Lima (2012) relatam que alguns estudantes 

do curso de pedagogia mencionam não ter um bom relacionamento com a matemática, e ainda 

mais relevante não possuem conhecimentos básicos sobre a disciplina. 

  

Esta problemática também se evidenciou no estudo desenvolvido por Edda Curi 

(2004), que analisou a ementa, a matriz curricular de 36 cursos de Pedagogia com o 

interesse de refletir sobre o conhecimento e os saberes desenvolvidos nestes cursos 

para o ensino da Matemática. Alguns elementos ali delineados apontaram que a 

formação inicial nos cursos de Pedagogia, pouco tem contribuído para que os futuros 

professores aprendam a conhecer a Matemática, como ensiná-la e de que modo o 

aluno aprende (LIMA, 2013, p.04). 

 

  

Diante disto, busca-se através desta pesquisa responder a seguinte pergunta:  

 

“Que tipo de atividade deve ser proposta para que a criança na faixa etária de cinco a 

seis anos de idade, que frequenta a Educação Infantil, construa o conceito do número segundo 

a perspectiva Piagetiana?”. 

 

A partir do problema de pesquisa, procurou-se estabelecer alguns objetivos relevantes 

para essa proposta de investigação. Sendo eles, realizar um levantamento de pesquisas na área 

com o intuito de desenvolver sequências didáticas, elaborar um caderno didático- pedagógico 

e propor um curso de formação continuada com a finalidade de analisar as percepções dos 

professores, para buscar melhorias e atualizações para o caderno. 

Deste modo, conhecendo as diversas dificuldades enfrentadas pelos professores de 

Educação Infantil com relação à matemática, buscou-se desenvolver um caderno didático-

pedagógico que possibilitasse aos professores utilizar sequências didáticas compostas por 

atividades interligadas, planejadas, organizadas em sala de aula que abordassem noções 

elementares sobre a construção do conceito de número.  
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Para tanto, foram realizadas pesquisas nos bancos de dados como periódicos CAPES, 

INEP, Scielo, BVS-psi e bibliotecas digitais. Como descritores foram utilizados os seguintes 

termos: ensino de matemática na Educação Infantil, construção do conceito de número, 

atividades envolvendo o conceito de números e Piaget e conceito de número.  Além dos dados 

coletados conforme mencionado anteriormente, este trabalho utilizou como base os seguintes 

teóricos: Carvalho (2010) com questões referente a formação de professores de Educação 

Infantil, Kamii (1990) com abordagens referente a construção do conceito do número na 

perspectiva piagetiana, Kramer (1994) tratando de aspectos importantes do currículo da 

Educação Infantil, Miguel (2005) abordando a alfabetização matemática, Piaget (1974, 1975, 

1976, 1978, 1982, 1996, 2007) com questões ligadas a construção do conhecimento, construção 

do conceito do número, epistemologia e inteligência  e Souza (2010) trata sobre a prática do 

ensino de matemática ligadas a alfabetização.  

A Educação Infantil é um dos períodos mais apropriados para instigar o pensamento 

lógico-matemático e a construção do conhecimento na criança. As crianças devem frequentar 

o período da Educação Infantil, uma vez, que é um direito legalmente adquirido, conforme 

prevê a Lei nº 12.796, que torna obrigatória a oferta gratuita de educação básica a partir dos 4 

anos de idade. Além, do fato que durante esta etapa de escolarização a criança irá se desenvolver 

em todos os aspectos.  

O artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, alterado pela Lei 

nº 12.796, de 2013, estabelece que a Educação Infantil tenha como finalidade o 

desenvolvimento integral das crianças até cinco anos de idade, em seu aspecto físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.  

Atualmente a lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, estabelece no artigo 4º, inciso I, a educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

 

Vale destacar que a Emenda Constitucional 59/2009, ao ampliar a obrigatoriedade da 

educação básica, aumentou o desafio dos municípios à universalização da pré-escola 

(de 4 a 5 anos) até 2016, bem como ao atendimento de crianças de 0 a 3 anos. A Meta 

1 do PNE estabelece o atendimento de 50% da população de até três anos, até o final 

da vigência do plano (BRASIL, 2013, p.35). 

 

Diante desta realidade, o Referencial Curricular para a Educação Infantil, Brasil (1998b, 

p.213) menciona que: 

 

As noções matemáticas (contagem, relações quantitativas e espaciais etc.) são 

construídas pelas crianças a partir das experiências proporcionadas pelas interações 

com o meio, pelo intercâmbio com outras pessoas que possuem interesses, 
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conhecimentos e necessidades que podem ser compartilhados (BRASIL, 1998b, 

p.213). 

 

Portanto, as noções matemáticas devem ser exploradas em sala de aula por meio de 

atividades que proporcionem as crianças interagirem com os objetos e com as outras crianças, 

construindo seu conhecimento a partir dessas interações. 

Um aspecto importante para abordar o trabalho com matemática na Educação Infantil 

está relacionado com o fato de que a aprendizagem matemática na Educação Infantil se dá a 

partir da curiosidade, da vivência de experiências desafiadoras, fazendo com que o desejo de 

explorar ideias, testar hipóteses, e resolver problemas aumentem gradativamente. 

 

Aprender matemática não é só aprender uma linguagem, é adquirir também modos de 

ação que possibilitem lidar com outros conhecimentos necessários à sua satisfação, às 

necessidades de natureza integrativas, com o objetivo de construção de solução de 

problemas tanto do indivíduo quanto do coletivo (MOURA, 2007, p. 62). 

 

Nesta perspectiva, a matemática é fundamental para o desenvolvimento integral das 

capacidades e habilidades, seja na construção do raciocínio lógico, pensamento crítico e na 

habilidade criadora. Assim, de acordo com Piaget (1976, p. 73): 

 

Os fundamentos para o desenvolvimento matemático das crianças estabelecem-se nos 

primeiros anos. A aprendizagem matemática constrói-se através da curiosidade e do 

entusiasmo das crianças e cresce naturalmente a partir das suas experiências (...) A 

vivência de experiências matemáticas adequadas desafia as crianças a explorarem 

ideias relacionadas com padrões, formas, número e espaço duma forma cada vez mais 

sofisticada. 

 

 

Segundo Palhares (2008) o ensino da matemática deve ter como objetivo desenvolver 

na criança a construção do raciocínio lógico-matemático, de forma que a criança desenvolva a 

capacidade de classificar, seriar, comparar, generalizar e subtrair.  

Neste sentido, Miguel (2005, p.416) afirma que:  

 

Mesmo antes da escolarização a criança é constantemente envolvida em atividades 

matemáticas que mesmo não sendo assim reconhecidas por elas envolvem aspectos 

quantitativos da realidade. Isto significa que mesmo antes de frequentar a escola as 

crianças classificam, ordenam, quantificam e medem e desta forma mantêm uma boa 

relação com a Matemática. 

 

Logo, para Palhares (2008) deve-se propiciar à criança sua inserção no universo dos 

números, dando lhe oportunidade de raciocinar de maneira lógica, sobre vários contextos e 

oportunizando atividades desafiadoras.  
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As operações matemáticas procedem das ações do sujeito que age sobre o objeto de 

conhecimento e coordena suas ações. Portanto, a aprendizagem da matemática não é 

diferente de outras aprendizagens, e está igualmente subordinada ao desenvolvimento 

(PALHARES, 2008, p.113). 

 

Deste modo, Palhares (2008) esclarece que o ensino de matemática na Educação Infantil 

deve propor atividades que trabalhem o conceito, a noção, antes da representação, 

oportunizando as crianças agir sobre o objeto de conhecimento, justificando suas ações e 

lidando com possíveis erros.  

No entanto, é preciso evidenciar o fato que a matemática é mal compreendida por vários 

professores da Educação Infantil, conforme explica Santos (2004, p.19): 

 

Poucos são os cursos ou programas educacionais específicos para a formação de 

profissionais em educação infantil, embora, ultimamente, haja ofertas no nível de pós-

graduação. O despreparo docente estende-se a outros campos: pouca informação sobre 

o desenvolvimento e interesses infantis, desconhecimento de como trabalhar as 

noções matemática, e, ao mesmo tempo, de como despertar no aluno o de saber mais, 

de procurar, observar e concluir. 

 

Neste sentido, Miguel (2005) realizou uma análise das concepções de professores e 

alunos no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática. Essa análise vem ao encontro 

dessa dissertação de mestrado pelo fato de levantar alguns aspectos importantes sobre o ensino 

de matemática na Educação Infantil. Ao fazer uma reflexão sobre o cotidiano das aulas de 

matemática o autor relata que pouco se trabalha com matemática no início da escolarização. 

Além disso, tem-se o fato de que grande parte dos docentes prioriza atividades que envolvam a 

escrita e aquisição da leitura, para depois desenvolver o trabalho com noções matemáticas. 

 

Seja na educação infantil ou nas séries iniciais do ensino fundamental a prioridade no 

trabalho dos professores são os processos de aquisição da leitura e da escrita e, como 

se não fosse componente fundamental da alfabetização, a Matemática é relegada a 

segundo plano, e ainda assim tratada de forma descontextualizada, desligada da 

realidade, das demais disciplinas e até mesmo da língua materna (MIGUEL, 2005, 

p.416). 

 

De acordo com Miguel (2005), esse tipo de postura embora hoje receba muitas críticas 

ainda faz parte do cotidiano escolar, as aulas geralmente seguem um modelo tradicional, onde 

o silêncio predomina ao passo não existir questionamentos por parte do professor, a criança 

executa a tarefa, e muitas vezes não é questionado a respeito do que realizou. 

 

Podemos apontar várias razões, entre elas, os problemas na formação do professor, 

resistência por parte de gestores escolares, muito preocupados com a problemática do 

cumprimento dos programas, que muitas vezes não leva em conta o que as crianças já 
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sabem, e com uma suposta relação harmônica dentro da escola, a defasagem da escola 

em relação à assistência material, a falta de orientação pedagógica aos professores, o 

medo ou mesmo o comodismo (MIGUEL, 2005, P.418). 

 

Para Miguel (2005) é possível notar que existe uma dificuldade por parte dos professores 

com relação ao ensino de matemática, seja na Educação Infantil ou nas series iniciais do ensino 

fundamental, uma vez, que os conceitos matemáticos acabam ficando suprimidos por outras 

atividades, ou projetos escolares, que demanda um bom tempo do cronograma escolar, muitas 

vezes para cumprir exigências de gestores ou de iniciativas privadas. Além, do fato de alguns 

docentes não se sentirem preparados para abordar conceitos matemáticos em suas aulas. 

Partindo desses motivos, através do curso de formação continuada anteriormente citado, 

surgiu a ideia de pesquisar sobre quais atividades poderiam contribuir para a construção do 

conceito do número na Educação Infantil.  

Deste modo, desenvolveu-se um caderno didático-pedagógico para os professores 

contendo várias sequências didáticas com atividades que priorizam e exploram os conceitos de 

classificação, inclusão de classe, seriação, correspondência termo a termo e conservação 

(líquido, massa e superfície), por meio de uma visão piagetiana. Este caderno didático-

pedagógico é um material, que pode ser utilizado pelo professor da Educação Infantil em sua 

prática escolar como uma possibilidade para trabalhar o conceito de número. Contendo 

propostas de atividades por meio das sequências didáticas, que norteiam o ensino do conceito 

numérico. Além, de oferecer aos professores embasamento teórico, atividades lúdicas e 

avaliação do desenvolvimento das crianças, dentro de uma perspectiva piagetiana.   

Após a produção do caderno didático-pedagógico, foi realizado um curso presencial de 

formação continuada com uma carga horária de 40 horas, voltado para os professores da 

Educação Infantil, na cidade de Joinville, Santa Catarina. Tendo como objetivo principal buscar 

sugestões dos professores da Educação Infantil, quanto a possíveis melhorias e atualizações que 

poderiam ser realizadas no caderno didático-pedagógico. A proposta deste curso foi aprovada 

pela plataforma Brasil com parecer número 1.468.278, a folha de rosto, as informações básicas 

e o parecer consubstanciado do CEP, constam nos anexos A, B e C. 

Assim, com o intuito de abordar os conceitos necessários e importantes para a 

elaboração do produto educacional que consta na proposta desta pesquisa, os capítulos que farão 

parte desta dissertação estão dispostos da seguinte maneira: o capítulo 2 intitulado “Percursos 

metodológicos” visa apresentar a fundamentação da pesquisa o caderno didático-pedagógico, a 

sequência didática e o curso de formação continuada; o capítulo 3 intitulado “Percursos 

teóricos”, pretende investigar elementos necessários para o ensino de matemática na Educação 
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Infantil, enfatizando aspectos importantes da teoria de Piaget; o capítulo 4 intitulado “Produto: 

Um caderno didático-pedagógico”, busca realizar uma breve apresentação dos conceitos 

utilizados na elaboração do produto educacional e discutir os resultados obtidos no curso de 

formação continuada e no último capítulo será apresentado as considerações finais da pesquisa. 
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2. PERCURSOS METODOLÓGICOS  

 

 Este capítulo tem o objetivo descrever os procedimentos metodológicos utilizados na 

elaboração da pesquisa, tais como, tipo de pesquisa, levantamento de pesquisas na área, 

desenvolvimento de sequências didáticas, criação de um caderno didático-pedagógico, 

proposição de um curso de formação continuada, e a partir do curso de formação continuada, 

apresentar alguns resultados e discussões. 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

  

 O presente trabalho refere-se a uma pesquisa aplicada cujo objetivo foi desenvolver um 

produto educacional em forma de caderno didático-pedagógico que abordasse a construção do 

conceito de número, apoiado em dados bibliográficos para professores que lecionam na 

Educação Infantil. 

  Considerando, que a pesquisa aplicada segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, 

p.26) “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigida à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais”. Procurou-se desenvolver um produto 

educacional que atendesse a essa exigência e a que Moreira e Nardi (2009) propõem para um 

mestrado profissional, criando um material educacional que visasse apresentar uma nova 

estratégia para o ensino de matemática na Educação Infantil. Neste sentido, de acordo com 

Moreira e Nardi (2009, p.04): 

O mestrando deve desenvolver, por exemplo, alguma nova estratégia de ensino, uma 

nova metodologia de ensino para determinados conteúdos, um aplicativo, um 

ambiente virtual, um texto; enfim, um processo ou produto de natureza educacional e 

implementá-lo em condições reais de sala de aula ou de espaços não formais ou 

informais de ensino, relatando os resultados dessa experiência. 

 

Dessa maneira, foi elaborado um produto educacional em forma de caderno didático-

pedagógico contendo várias sequências didáticas, para que os professores de Educação Infantil 

possam desenvolver atividades com as crianças sobre classificação, seriação, inclusão de 

classes, correspondência termo a termo e conservação, uma vez, que tais conceitos são 

fundamentos necessários para a construção do conceito do número. 

Para tanto, no primeiro momento foi realizado um levantamento de pesquisas na área, a 

fim de verificar a existência de trabalhos semelhantes ao que consta nesta proposta. Neste 

levantamento, também foi realizada uma pesquisa bibliográfica, referente aos conceitos 

necessários para construção do número na Educação Infantil. Esses dados foram coletados em 
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teses, dissertações e artigos elaborados nos últimos cinco anos e presentes em bancos de dados 

como periódicos CAPES, INEP, Scielo, BVS-Psi, biblioteca digital. Os descritores utilizados 

foram os seguintes termos: ensino de matemática na Educação Infantil, construção do conceito 

de número, atividades envolvendo o conceito de números e Piaget e conceito de número. 

Selecionaram-se literaturas em português, que fundamentaram a construção do conceito de 

número na ótica da teoria piagetiana, e também, aquelas que apontaram o ensino de matemática 

na Educação Infantil.  

Chegando assim, em um segundo momento na elaboração das sequências didática que 

compõem o caderno didático-pedagógico. Sequências essas, formadas por atividades com o 

intuito de introduzir alguns conceitos e aspectos da construção do conceito do número na 

Educação Infantil.  

Portanto, o caderno didático-pedagógico foi desenvolvido com o propósito de oferecer 

ao professor um material didático composto de orientações a respeito dos conceitos necessários 

para a construção do número. Ele foi organizado de forma estratégica, em que professor tem 

acesso a questões que poderão nortear a aprendizagem do estudante, algumas atividades e ao 

final de cada seção conclusões piagetinas acerca dos conceitos de classificação, inclusão de 

classe, seriação, correspondência termo a termo e conservação. Essas conclusões foram 

baseadas em dois autores Visca (2008) e Sampaio (2012), ambos apresentam a avaliação sobre 

a maneira como as crianças executam as tarefas, baseados na teoria piagetiana. 

Sendo assim, nos próximos tópicos pretende-se apresentar as bases teóricas que 

sustentaram a elaboração do caderno didático-pedagógico e a criação das sequências didáticas. 

 

2.1.1 Caderno didático-pedagógico 

 

 O caderno didático-pedagógico, neste caso, é um material composto de cinco unidades 

didáticas, que abordam conteúdos específicos acerca da construção do conceito de número, 

diante de uma visão piagetiana. As cinco unidades didáticas do caderno apresentam uma 

fundamentação dos conteúdos de classificação, inclusão de classe, seriação, correspondência 

termo a termo e conservação, abordadas por meio de sequências didáticas.  As sequências 

didáticas contemplaram as seguintes atividades: jogo dos blocos lógicos, história do pirata, 

monte seu time, vamos formar grupos?, salada de frutas, jogo dos peixinhos,  vamos medir as 

alturas, quem vem primeiro?, organização de cenas, jogo da memória de números, jogo das 

argolas, bingo dos números, onde tem mais?, brincando com massinhas e jogo das vacas.  
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Buscando oferecer um caminho conceitual e metodológico para essa construção, o 

caderno didático-pedagógico foi estruturado de forma a permitir ao professor ter acesso a 

fundamentação teórica, sugestões de atividades lúdicas e avaliações.  

Esse caderno didático-pedagógico teve como finalidade orientar e ser uma proposta de 

trabalho para os professores envolvidos com a Educação Infantil, em especial aqueles que 

buscam levar as crianças a construírem o conceito de número, dando suporte as atividades de 

sala de aula. 

Utilizou-se o termo didático-pedagógico para o caderno, por entendê-lo como um 

material de auxílio ao professor em suas atividades pedagógicas, partindo de uma elaboração 

teórica com possibilidades de implementação prática. Neste sentido, Souza (2007, p. 111), 

esclarece que “recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensino aprendizagem 

do conteúdo proposto para serem aplicados pelo professor aos seus alunos”. 

Assim sendo, para este trabalho entende-se o ensino como um processo cujas 

características principais são: o ensino reflexivo, problematizador, lúdico, diversificado e 

prazeroso. É necessário oportunizar ao professor da Educação Infantil uma ligação entre os 

conteúdos a serem ensinados e os materiais didáticos apropriados, que ofereçam as crianças a 

construção do conhecimento sem depreciar a criatividade e o direito ao brincar. 

Ainda buscou-se provocar algumas reflexões sobre o desenvolvimento das crianças no 

decorrer das atividades, por meio de questões indagadoras que oportunizem ao professor 

acompanhar, por meio de diálogo, as ponderações das crianças. Essas questões, ao final de cada 

unidade, foram interpretadas de acordo com o que propõe a teoria piagetiana, acerca do que a 

criança de desenvolvimento típico1 deveria produzir, e o que Piaget (2007) mencionava como 

apropriado para sua faixa etária, baseando-se nas obras de Visca (2008) e Sampaio (2012). 

Portanto, o caderno didático-pedagógico pretende oferecer aos professores um material 

de fácil compreensão, fundamentado para ser aplicado no ambiente da Educação Infantil. 

 

2.1.2 Sequência didática 

 

A sequência didática, segundo Kobashigawa (2008, p. 215) é um: “conjunto de 

atividades, estratégias e intervenções planejadas etapa por etapa pelo docente para que o 

entendimento do conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos discentes”. Através de uma 

                                                           
1 Desenvolvimento típico é caracterizado pela criança apresentar um sistema biológico intacto concomitante a um 

ambiente que facilita o desenvolvimento padrão tanto motor, como cognitivo, emocional e social conforme a média 

das crianças na mesma faixa etária (VISCA, 2008). 
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sequência didática é possível realizar diversas atividades práticas, lúdicas com materiais 

concretos, que desafiam e despertam a curiosidade das crianças. 

Neste caso, de acordo com Cunha (2011), uma sequência didática pode ser em forma de 

um roteiro de atividades que venham contribuir com o planejamento das aulas, buscando novas 

estratégias de ensino. 

 

A utilização planejada dessas estratégias podem fornecer indicadores que são valiosos 

no processo de ensino e aprendizagem. Através desses indicadores você poderá mudar 

a sequência de aplicação das estratégias, intervir quando necessário, adequando-as à 

realidade dos seus alunos, estimulando debates, além de ampliar a socialização na sala 

de aula, através da inter-relação entre alunos/alunos e ou alunos/professor (CUNHA, 

2011, p.52). 

 

As sequências didáticas são utilizadas com o intuito de planejar e organizar as aulas, 

além de oportunizar atividades que objetivam aprendizagem, permitem ao professor aperfeiçoar 

suas avaliações e seu processo de ensino. Na concepção de Almeida (2015, p. 79): 

A sequência é uma maneira de encaixar os conteúdos a um tema e, por sua vez, a outro 

dando logicidade ao trabalho pedagógico diário. Para haver uma sequência didática, 

o estudante pode ter o trabalho desenvolvido a partir da música, dos jogos, das 

brincadeiras, das atividades lúdicas, do material concreto, dos textos e das explorações 

livres (ALMEIDA, 2015, p.79). 

 

Além disso, segundo Maroquio, Paiva e Fonseca (2015, p.1): “As sequências didáticas 

podem ser consideradas como uma maneira de situar as atividades, e não podem ser vistas 

apenas como um tipo de tarefa, mas como um critério que permite identificações e 

caracterizações preliminares na forma de ensinar”. 

Este trabalho preocupou-se em desenvolver uma sequência didática que atendesse aos 

professores da Educação Infantil. Segundo Almeida (2015, p.55):  

Sequência didática para educação infantil é uma ferramenta que deve e precisa entrar 

de uma vez nas rotinas de creches e centros de educação infantil; senão, corremos o 

risco de deixar na infância das crianças, marcas de uma escola que não leva a 

descoberta, a dúvidas, a sonhos (ALMEIDA, 2015, p.55).  

 

 Portanto, a utilização de sequências didáticas na Educação Infantil deve abordar e 

ampliar todos os saberes, em seus aspectos físicos, psicológicos e sociais. Deste modo, Almeida 

(2015, p.73) propõe que: 

A sequência didática deve ser planejada pelo professor, de forma que trate cada 

conteúdo de maneira específica e singular, oportunizando ao estudante o 

desenvolvimento da autonomia para que empregue seus próprios mecanismos na 

construção e reconstrução do seu conhecimento e arquitetar formas para a resolução 

e formulação criativa de problemas (ALMEIDA, 2015, p.73). 

  

 Assim, a proposta da sequência didática visa oportunizar aos professores um material 

que auxilie as crianças na construção do seu conhecimento. Neste sentido, Almeida (2015, p.88) 
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indica cinco passos que podem ser seguidos para elaboração de uma sequência didática para 

Educação Infantil. 

 

 1º Passo: Recepção/emoção (sensibilidade, interação social e simbolização); 

 2º Passo: Sentidos (tato, visão, olfato, gustação e audição); 

 3º Passo: Linguagens (pictórica, musical, sinestésica, midiática e gráfica); 

 4º Passo: Formas (aplainar, ampliar, reduzir, juntar, modificar, quadrado, triângulo, 

círculo e retângulo); 

 5º Passo: Lincar conteúdos (natureza e sociedade, identidade e autonomia, movimento, 

música, artes visuais e literatura infantil). 

 

De acordo com Almeida (2015) esses passos devem compor a sequência didática, mas 

não necessariamente nesta ordem, pois cabe ao professor planejar e articular esses saberes. Para 

ele, o primeiro passo é muito importante, pois neste momento o professor expõe as experiências 

vivenciadas pelas crianças, como por exemplo, o medo, a raiva, a dor, alegrias, etc. Ao tratar 

destes assuntos o professor pode utilizar como recurso o diálogo, o desenho, oportunizando as 

crianças simbolizar suas sensações.    

As sequências didáticas na educação infantil possibilitam um trabalho organizado 

paulatinamente, permitindo o crescimento e o aprofundamento com conceitos e em 

saberes, pouco a pouco, de acordo com a curiosidade e estimulação presentes nestas 

salas de aula (ALMEIDA, 2015, p.96).  

  

Ao optar em utilizar sequências didáticas na Educação Infantil, devem-se buscar várias 

estratégias para participação efetiva das crianças e ter discernimento nas escolhas das 

atividades, priorizando sempre o desenvolvimento integral da criança em todos os seus 

aspectos. 

Esses conceitos foram abordados por meio das seguintes atividades: 

 

 Classificação: Jogo dos blocos Lógicos; História do Pirata; Monte seu time; 

 Inclusão de classe: Vamos formar grupos?; Salada de frutas; Jogo dos peixinhos; 

 Correspondência termo a termo: Jogo da memória de Números; Jogo das 

Argolas; Bingo dos números; 

 Seriação: Construção do mural das alturas;  Vamos medir as alturas; Quem vem 

primeiro?; Organização de cenas; 
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 Conservação:  Onde tem mais?; Brincando com massinha; Jogo das vacas. 

 

 De acordo com Piaget e Szeminska (1975), tais conceitos são fundamentais para a 

construção do conhecimento lógico-matemático e para formação da estrutura numérica. 

Diante disso, para Bôas (2007) a criança necessita de um longo período para construir 

internamente a noção do número, a criança tem uma relação de afetividade com os números, 

uma vez, que é comum ensinar as crianças a representar sua idade com os dedos, e quando as 

mesmas começam a falar, já a vemos brincar de contar objetos. 

O número, essa invenção complexa e abstrata da humanidade, reveste-se de 

conhecimento social, ou seja, os algarismos têm um formato, um nome, há diferentes 

formas de representa-lo. Esse aspecto do número, a criança pequena aprende nas 

brincadeiras e interações com outras mais velhas e adultos (BÔAS, 2007, p.35).   

 

Portanto, a criança começa recitando a sequência numérica até o número três e depois 

gradativamente vai recitando outros números. 

Recitar a sequência, portanto, não quer dizer que a criança, quando está contando 

objetos discretos, faça a correspondência biunívoca. Muitas vezes a relação entre falar 

o número e apontar o objeto não acontece ao mesmo tempo, ou então a criança não 

ordena mentalmente os objetos para contar, apontando mais de uma vez o mesmo ou 

pulando alguns; outras vezes ainda, embora faça a correspondência corretamente, isto 

não significa que ela compreenda que o número que falou quando apontou o último 

objeto sintetiza a informação da totalidade do conjunto (BÔAS, 2007, p.38). 

 

As percepções da autora, anteriormente citada são importantes ao se abordar a 

construção do conceito de número na Educação Infantil, uma vez que, a criança dispõe da 

sequência numérica através do meio social, e cabe a escola investir para que a mesma se 

aproprie desse conceito. 

Portanto, partindo da hipótese que são nos primeiros anos da escolarização que a criança 

desenvolve e constrói seu conhecimento matemático, a alfabetização matemática só será 

efetivada quando houver uma união da linguagem materna com a linguagem matemática. 

Nesta perspectiva, as sequências didáticas que fazem parte do caderno didático-

pedagógico obedeceram às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) e 

ao Referencial Curricular para a Educação Infantil, Brasil (1998, p.215), que elucida para faixa 

etária de quatro a seis anos que o ensino de matemática deve desenvolver a capacidade de: 

 

• Reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens orais e as 

noções espaciais como ferramentas necessárias no seu cotidiano; 

• Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados 

encontrados em situações-problema relativas a quantidades, espaço físico e medida, 

utilizando a linguagem oral e a linguagem matemática; 
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• Ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade para lidar com 

situações matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos prévios (BRASIL, 

1998b, p.215). 

 

Nesta mesma faixa etária de quatro a seis anos, o documento prevê a organização dos 

conteúdos matemáticos em três blocos: Números e sistema de numeração, grandezas e medidas 

e espaço e forma. Nesta pesquisa foi explorado apenas o primeiro bloco que diz respeito aos 

conteúdos de números e sistema de numeração, que tem como objetivo desenvolver conteúdos 

matemáticos que envolvam contagem, noção e escrita numérica e as operações matemáticas. 

Utilização da contagem oral nas brincadeiras e em situações nas quais as crianças 

reconheçam sua necessidade. Utilização de noções simples de cálculo mental como 

ferramenta para resolver problemas. Comunicação de quantidades, utilizando a 

linguagem oral, a notação numérica e/ou registros não convencionais.  Identificação 

da posição de um objeto ou número numa série, explicitando a noção de sucessor e 

antecessor. Identificação de números nos diferentes contextos em que se encontram.  

Comparação de escritas numéricas, identificando algumas regularidades (BRASIL, 

1998b, p.219). 

 

Dessa forma, ao utilizar uma sequência didática o professor terá mais claro quais 

estratégias estarão sendo abordadas em um determinado assunto, evidenciando quais objetivos 

almeja-se alcançar adotando aquela estratégia. 

 

2.1.3 Curso presencial de formação continuada 

  

 

 Com o intuito de buscar melhorias e atualizações para o caderno didático-pedagógico, 

foi realizado um curso presencial de formação continuada com uma carga horária de 40 horas, 

voltado para os professores da Educação Infantil, na cidade de Joinville, Santa Catarina. A 

cidade de Joinville atualmente conta com uma rede municipal de educação, que contempla 

aproximadamente setenta centros de Educação Infantil, com uma clientela que chega a vinte e 

um mil crianças além de possuir várias instituições particulares.  

A divulgação da realização do curso foi promovida por meio da distribuição de cartazes, 

figura 1, via e-mails para as secretárias de educação regional, estadual e demais interessados.  
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Figura 1: Cartaz de divulgação do curso de formação continuada 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

A proposta deste curso visou oportunizar aos docentes que atuavam na Educação Infantil 

uma possibilidade de desenvolvimento profissional, demonstrando por meio do caderno 

didático-pedagógico uma maneira diferente de se abordar a construção do conceito numérico 

nesta etapa da escolarização. 

Deste modo, além de buscar possíveis melhorias para o produto o curso pautou-se na 

importância da formação continuada para os profissionais de educação. Uma vez que, 

constantemente em literaturas da área tem-se comentado a respeito da importância da formação 
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continuada, entendendo-a como uma possibilidade de melhoria na qualidade de ensino. 

Segundo Freire (1996, p.58) “Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente 

se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão 

da prática”. Essa reflexão da prática da qual Freire (1996) mencionava está inteiramente ligada 

ao processo continuo de construção de conhecimento, a todo tempo as coisas mudam e evoluem. 

Assim, para Couto (2005, p.14):  

A formação continuada é condição importante para a releitura das experiências e das 

aprendizagens. Uma integração ao cotidiano dos professores e das escolas, 

considerando a escola como local da ação, o currículo como espaço de intervenção e 

o ensino como tarefa essencial. 

  

 Logo, a formação continuada não está ligada apenas ao processo de aprender coisas 

novas, mas refletir sobre práticas já existentes e compartilhar saberes com professores, alunos 

e sociedade. 

Na formação continuada, a articulação de saberes dos professores, dos alunos, da 

comunidade e as informações veiculadas pelos meios de comunicação fortalece a 

docência nas situações simples e complexas que ocorrem a complexidade da sala de 

aula, “caracterizada por uma multidimensionalidade, simultaneidade de eventos, 

imprevisibilidade, imediaticidade e unicidade (COUTO, 2005, p.15). 

 

O curso também teve o intuito de proporcionar aos educadores momentos de construção 

de novos saberes, neste caso mais especifico acerca da construção do conceito de número, e 

buscar reflexões sobre o que já vem sendo feito nesta área. Uma vez que, quando se fala na 

construção do conceito de números na escola, entende-se segundo Teixeira (2007, p.84) que “o 

papel da escola é atuar exatamente nessa área de incompletude, como mobilizadora das 

competências numéricas das crianças, a fim de possibilitar a elas a oportunidade de construir 

os princípios lógicos do número e suas diferentes utilizações”. Diante disso, as atividades 

realizadas no curso foram criadas para dar suporte ao educador, no sentido de reconhecer as 

competências numéricas das crianças, e proporcionar experiências que ampliem seus 

conhecimentos numéricos por meio de situações problemas. 

Para tanto, o curso foi organizado com encontros presenciais e atividades práticas na 

escola, totalizando 40h/a, que foram distribuídas da seguinte forma: 

1- 20h/a de curso de extensão para professores e demais interessados; 

2- 10h/a de atividades práticas na escola onde os professores colocaram em prática as 

atividades desenvolvidas; 

3- 10h/a onde os professores retornaram a UDESC e apresentaram em forma de 

seminários os resultados de suas ações realizadas na prática.  

Para realização do curso foi organizado o seguindo cronograma que comtemplou as 

seguintes etapas: 
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Figura 2: Cronograma das aulas do curso de formação continuada. 

Etapas Atividades Dias Tempo 

1 Apresentação do curso, cronograma, 

apresentação das atividades e introdução da 

teoria que será abordada. 

22/09/16 3h 20 min 

2 Oficina: Classificação 26/09/16 3h 20 min 

3 Oficina: inclusão de classe 29/09/16 3h 20 min 

4 Oficina: Correspondência termo a termo 03/10/16 3h 20 min 

5 Oficina: Seriação 06/10/16 3h 20 min 

6 Oficina: Conservação 10/10/16 3h 20 min 

7 Aplicação prática das atividades 11/10/16 

ao 

19/10/16 

10 h 

8 Apresentação de seminários 20/10/16 3 h 20 min 

9 Apresentação de seminários 24/10/16 3 h 20 min 

10 Encerramento das atividades 27/10/16 3 h 20 min 

11 Total  40 h 
Fonte: Produção do próprio autor. 
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3. PERCURSOS TEÓRICOS 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar as contribuições da teoria piagetiana para 

elaboração do caderno didático-pedagógico. Também pretende-se indicar alguns dos elementos 

necessários para o ensino de matemática na Educação Infantil, com base no que prevê os 

documentos oficias brasileiros para esta etapa de escolarização. Além disso, busca-se enfatizar 

os conceitos importantes da teoria piagetiana, a respeito do ensino de matemática, levando em 

conta aspectos importantes da epistemologia genética de Jean Piaget. 

 

3.1 MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Antes de adentrar na teoria piagetiana e suas contribuições para a construção do caderno 

didático-pedagógico, se faz necessário discutir a matemática na Educação Infantil. Para tanto 

se utilizou como base norteadora o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - 

RCNEI (BRASIL, 1998a, 1998b), os Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação 

Infantil (BRASIL, 2006), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2010) e a Lei nº 12.796 de 

4 de abril de 2013, que são alguns dos documentos oficiais que regem esta modalidade de ensino 

no Brasil. 

 O estudo em questão objetiva analisar de que forma a matemática deve estar estruturada, 

de acordo com os documentos oficiais, como também debater aspectos importantes da teoria 

piagetiana a respeito da matemática neste período de escolarização.   

  

3.1.1  A matemática na Educação Infantil de acordo com os documentos oficiais brasileiros 

 

 A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96, 1996), a Educação 

Infantil deixou de ser caracterizada como uma instituição de assistência social, e assumiu o 

papel educacional, sendo considerada a primeira etapa da Educação Básica. 

Atualmente existe uma mobilização dos órgãos públicos para garantir o maior número 

possível de crianças matriculadas nas instituições que ofertam a Educação Infantil, uma vez, 

que a partir de 2016 a lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, prevê no artigo 4º, inciso I, a educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.  
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 No Brasil a Educação Infantil é ofertada por creches, pré-escolas, centros de Educação 

Infantil e em salas anexas a escolas de Ensino Fundamental.  De acordo com Brasil (2006, 

p.27): 

As instituições públicas de Educação Infantil no Brasil são gratuitas, laicas e 

apolíticas, ou seja, não professam credo religioso e político-partidário. De acordo com 

o artigo 20 da LDB, as instituições privadas podem ou não ter finalidade lucrativa e 

se enquadram nas seguintes categorias: particulares, comunitárias, confessionais e 

filantrópicas. 

 

Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil de 2010, 

caracteriza como espaços de Educação Infantil, instituições públicas ou privadas que atendem 

crianças com faixa etária de 0 a 5 anos. Entretanto, de acordo com Brasil (2010, p. 12) “É dever 

do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito 

de seleção”, próxima a residência das crianças. Sendo assim, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil, passa a considerar obrigatória a matrícula na Educação 

Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a 

matrícula e aquelas que completam 6 anos após o dia 31 de março. Contudo de acordo com 

Brasil (2010) a frequência na Educação Infantil não pode ser considerada pré-requisito para a 

criança ingressar no Ensino Fundamental. 

Diante deste contexto para discutir e argumentar sobre a matemática no período da 

Educação Infantil primeiramente é necessário responder algumas questões como, “Qual é o 

papel da Educação Infantil no desenvolvimento da criança?” e “O que preveem os documentos 

oficiais em relação a matemática nesta etapa da escolarização”? 

Em relação à primeira pergunta o artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) de 1996, alterado pela Lei nº 12.796, de 2013, estabelece que a Educação Infantil tenha 

como finalidade o desenvolvimento integral das crianças até cinco anos de idade, em seu 

aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil de 2010 determinam 

que as instituições de Educação Infantil devem ter na proposta pedagógica o objetivo de: 

Garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2010, p. 10). 

 

No que se refere a segunda pergunta, de acordo com Brasil (1998a) os conteúdos 

trabalhados na Educação Infantil devem considerar os níveis de desenvolvimento das crianças 

em cada grupo e faixa etária, respeitando e propiciando diversas experiências, buscando 

situações que reproduzam contextos cotidianos. 
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 Dessa forma, o Referencial Curricular para a Educação Infantil (BRASIL, 1998a) criou 

categorias para organizar os conteúdos, que o mesmo define como dois âmbitos de experiências: 

Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. 

 

O âmbito de Formação Pessoal e Social refere-se às experiências que favorecem, 

prioritariamente, a construção do sujeito. Está organizado de forma a explicitar as 

complexas questões que envolvem o desenvolvimento de capacidades de natureza 

global e afetiva das crianças, seus esquemas simbólicos de interação com os outros e 

com o meio, assim como a relação consigo mesmas (BRASIL, 1998a, p.46). 

 

Com relação ao âmbito conhecimento de mundo o Referencial Curricular para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1998a, p.46), define como:  

O âmbito de Conhecimento de Mundo refere-se à construção das diferentes 

linguagens pelas crianças e às relações que estabelecem com os objetos de 

conhecimento. Este âmbito traz uma ênfase na relação das crianças com alguns 

aspectos da cultura. Dentro deste âmbito destacam-se os seguintes eixos de trabalho: 

Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e sociedade, 

Matemática. 

 

Como a discussão sobre a matemática na educação infantil é apenas um dos objetivos 

correlatos desta dissertação haverá, portanto, uma breve abordagem sobre o assunto neste item. 

Sendo assim, de acordo com Brasil (1998b, p.215), a abordagem matemática para crianças de 

zero a três anos deve desenvolver a capacidade de: “estabelecer aproximações a algumas noções 

matemáticas presentes no seu cotidiano, como contagem, relações espaciais etc.” Com crianças 

na faixa etária de quatro a seis anos o objetivo é aprofundar e ampliar o trabalho realizado na 

etapa anterior.   

Na faixa etária de quatro a seis anos, o documento prevê a organização dos conteúdos 

matemáticos em três blocos: Números e sistema de numeração, grandezas e medidas e espaço 

e forma. De acordo com Brasil (1998b, p.219) “A organização por blocos visa a oferecer 

visibilidade às especificidades dos conhecimentos matemáticos a serem trabalhados, embora as 

crianças vivenciem esses conteúdos de maneira integrada”. O bloco que diz respeito ao 

conteúdo de números e sistema de numeração tem como objetivo desenvolver conteúdos 

matemáticos que envolvam contagem, noção e escrita numérica e as operações matemáticas. 

Já em relação ao bloco grandezas e medidas, Brasil (1998b, p. 225), sugere que sejam 

trabalhados os seguintes conteúdos: 

 

Exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas. Introdução às 

noções de medida de comprimento, peso, volume e tempo, pela utilização de unidades 

convencionais e não convencionais.  Marcação do tempo por meio de calendários.  

Experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse das crianças. 
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Por fim, no bloco espaço e forma de acordo com Brasil (1998b, p.229) deve-se realizar:  
 

Explicitação e/ou representação da posição de pessoas e objetos, utilizando 

vocabulário pertinente nos jogos, nas brincadeiras e nas diversas situações nas quais 

as crianças considerarem necessário essa ação. Exploração e identificação de 

propriedades geométricas de objetos e figuras, como formas, tipos de contornos, 

bidimensionalidade, tridimensionalidade, faces planas, lados retos etc. 

Representações bidimensionais e tridimensionais de objetos. Identificação de pontos 

de referência para situar-se e deslocar-se no espaço. Descrição e representação de 

pequenos percursos e trajetos, observando pontos de referência. 
 

 Portanto, no que diz respeito ao eixo matemática, o documento apresenta uma estrutura 

organizada, contendo diversos conteúdos com finalidades bem descritas, levando em conta 

aspectos importantes para uma aprendizagem matemática. Neste sentido a área de ensino 

matemática visa desenvolver com as crianças noções matemáticas a respeito da contagem, 

relações quantitativas e espaciais etc. Para tanto, os documentos oficiais brasileiros preveem 

para o ensino de matemática divisões por faixa etária, respeitando as etapas do desenvolvimento 

de cada grupo de modo a explicitar quais conteúdos devem ser abordados pelos docentes em 

cada nível e de que maneira essas abordagens devem ser realizadas.   

Sendo assim, pode-se concluir no que diz respeito aos documentos oficiais brasileiros, que a 

Educação Infantil é uma etapa importante para o desenvolvimento das crianças, uma vez que 

se preocupa em abordar experiências que permitam desenvolver nas crianças os aspectos 

físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.   

 

3.1.2 A matemática na perspectiva piagetiana 

 

 Embora os estudos de Piaget não tenham sido criados originalmente como uma teoria 

de aprendizagem, o próprio Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), 

destaca o fato de ter sido embasado em várias teorias e autores mencionando Piaget como sendo 

um deles.  

Segundo Montoya (2004, p.157): “São bastante conhecidas as contribuições da teoria e 

das pesquisas de Piaget nas tarefas educacionais. Seria difícil negar sua enorme influência no 

século XX na modificação de posturas e concepções tradicionais de ensino”. Assim, vale 

ressaltar algumas percepções de Piaget para a matemática, já que grande parte de suas 

contribuições foram para essa área de conhecimento, na medida em que sua teoria aborda o 

desenvolvimento das estruturas lógico-matemáticas. Dessa forma, de acordo com Montoya 

(2004) essa era apenas uma parte de seu aporte teórico, porém muito importante e necessária 

para formação de outros conhecimentos. 
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 Logo, antes de abordar o conhecimento lógico-matemático é preciso entender a 

concepção de construção de conhecimento segundo a perspectiva piagetiana, uma vez, que os 

demais conceitos sucedem dessa definição.  

 Assim, de acordo com Cunha (2015) a grande questão de Piaget era explicar como um 

sujeito passa de um conhecimento menor para um conhecimento maior, ou seja, como passar 

de explicações baseadas em situações concretas, para explicações baseadas em situações 

abstratas. Para explicar isso, Piaget e Szeminska (1975) dizem que o conhecimento se dá por 

meio da interação do sujeito com o meio. 

Não pode ser concebido como algo predeterminado nem nas estruturas internas do 

sujeito, porquanto estas resultam de uma construção efetiva e contínua, nem nas 

características preexistentes do objeto, uma vez que elas só são conhecidas graças á 

mediação necessária dessas estruturas, e que essas, ao enquadrá-las, enriquecem-nas 

(PIAGET, 2007, p.1). 

 

Essa construção que Piaget (2007) se refere é realizada pelo sujeito, sobre o objeto por 

meio de suas experiências individuais, por processo de equilibração 2 , sempre buscando 

aprimorar estruturas anteriores. 

Neste sentido, de acordo com Montoya (2004, p.160): “Para Piaget, esse progresso não 

poderia se explicar apenas por força das imposições do meio nem pela emergência de estruturas 

pré-formadas, mas sim por sucessivas reorganizações internas (construções) na busca de maior 

coerência e equilíbrio estável.  

Entretanto, segundo Poker (2007), essas reorganizações internas vão sendo elaboradas 

na medida em que o sujeito atribui significado ao objeto de conhecimento, por meio de 

esquemas cognitivos adquiridos no decorrer de sua vida. 

Nessa perspectiva, os processos de desenvolvimento e de aprendizagem do individuo 

são construídos por meio das relações que mantém com o meio para atender às suas 

necessidades. Para Piaget (1974) a aquisição do conhecimento, no entanto, é realizada 

de maneira ativa pelo indivíduo, ainda que a fonte desse conhecimento possa estar 

tanto no exterior (meio físico, social) como no seu interior (PILETTI E ROSSATO, 

2013, p.79).  

 

Apesar de Piaget (2007) não ter utilizado o termo aprendizagem em sua teoria, para 

Moreira (2014) ele fala em aumento de conhecimento, e quando isso ocorre então há 

aprendizagem. Desse modo, Ries (2003, p.105) explica que: 

 

O trabalho de Piaget se concentrou no estudo do desenvolvimento cognitivo e não 

propriamente no processo de aprendizagem. Porém esse processo de desenvolvimento 

pode ser descrito em termos de aprendizagem. O sujeito que se desenvolve alcança 

                                                           
2Fator essencial que coordena todos os demais, é determinante ao desenvolvimento do indivíduo. Caracteriza-se 

pelo equilíbrio da descoberta de uma noção nova com as outras já existentes (WERNER, 2008, p.9). 
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um outro patamar de compreensão da realidade e passa a lidar com esta realidade cada 

vez com mais adequação: isto é produto de aprendizagem. 

 

Dessa forma, para Piaget (2007), segundo Moreira (2014), só existirá aprendizagem se 

houver acomodação, no entanto a acomodação é decorrente da assimilação. A assimilação é um 

processo, no qual os elementos do meio externo são alocados a estruturas já existentes, 

diferentemente da acomodação, que faz o processo de criação ou modificação de novos 

esquemas3 . Mas, de acordo com Poker (2007) nem sempre o conhecimento acaba sendo 

assimilado num mesmo instante pelo sujeito, pois muitas vezes as estruturas cognitivas não 

conseguem assimila-lo, desta forma ocorre o processo de adaptação, que busca o equilíbrio 

entre a assimilação e a acomodação. Assim, segundo Poker (2007, p. 65) “Na troca do 

organismo com o meio, o sujeito constrói e reconstrói novas estruturas cognitivas, buscando 

um equilíbrio que é o próprio conhecimento. Assimilando o mundo às suas estruturas, e 

acomodando-se ao mundo, o sujeito conhece”.  

Devido a essa concepção de construção de conhecimento a teoria de Piaget é 

considerada interacionista, segundo Bessa (2011, p.59) “uma vez que entende o processo de 

aquisição de conhecimento como derivado das múltiplas interações realizadas pelo sujeito com 

os objetos do meio no qual está inserido”. Para Piaget (2007) o sujeito constrói seu 

conhecimento a partir das interações sobre os objetos. Além disso, Piaget definiu três tipos de 

conhecimentos: o físico, o social e o lógico matemático. O conhecimento físico segundo Piaget 

(1975) tem sua fonte externa, trata-se das características que são observáveis no objeto, ou seja, 

as ações que este objeto sofre. 

 

O conhecimento físico é o conhecimento dos objetos da realidade externa. A cor e o 

peso de uma plaqueta são exemplos de propriedades físicas que estão nos objetos na 

realidade externa, e podem ser conhecidas pela observação. O conhecimento de que a 

plaqueta caíra quando a deixarmos solta no ar é também um exemplo de conhecimento 

físico (KAMII, 1990, p.14). 

 

Deste modo, para Montoya (2004), o conhecimento físico é a maneira na qual o mundo 

vem a ser conhecido por meio de explicações de origens naturais, e o sujeito conhece o mundo 

na medida em que adquiri as propriedades inerentes aos objetos.  

Consequentemente, Montoya (2004) acredita que o desenvolvimento do conhecimento 

físico, está intimamente relacionado a questões de cunho educacional, como por exemplo, a 

necessidade de extinguir a postura de educador conteudista, onde a criança não se encontra 

exposta ao mundo, não tem experiências concretas, não experimenta. Portanto, no estudo da 

                                                           
3 Esquemas: “[...] estruturas intelectuais que organizam os eventos como eles são percebidos pelo organismo e 

classificados em grupos, de acordo com características comuns” (WADSWORTH, 1997, p. 17). 
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matemática no período da Educação Infantil, as experiências e as vivências de situações 

concretas são fundamentais para o aprimoramento do conhecimento. Quando essas questões 

não são tratadas nesta fase de escolarização, acabam trazendo prejuízos para as fases seguintes.  

Por exemplo, como ensinar as noções de combinação química de uma substância 

qualquer se a criança ou o adolescente desconhece a noção de conservação elementar 

da matéria, de peso e de volume? [...] Assim, os fatos da pesquisa psicogenética sobre 

o conhecimento físico colocam em evidência que as noções físicas elementares, e não 

simplesmente o domínio do raciocínio logico e matemático geral, constituem a 

subestrutura necessária para a compreensão de todo ensino de Física no ensino médio 

(MONTOYA, 2004, p. 171-172). 

 

 Já no que diz respeito ao conhecimento social, Piaget (2007) considera não menos 

importante, como se trata de relações sociais, são conhecimentos adquiridos na sociedade por 

meio de acordos sociais. Um exemplo desse tipo de conhecimento são as datas comemorativas 

próprias de cada cultura.  

Não é extraído diretamente das relações sobre os objetos, mas de ações – interações – 

com outras pessoas e grupos sociais. Piaget enfatiza a transmissão social, a qual se 

constitui por meio da linguagem. Dessa forma, a aquisição social não pode ser vista 

apenas como advinda de uma transmissão cultural, como uma cópia, porque ela 

sempre envolve uma atividade de representação social que envolve a atividade 

cognitiva (BELLINI e PAVANELLO, 2009, p.24). 

 

Para Montoya (2004) o conhecimento físico e o social são adquiridos de forma 

semelhante, pois ambos extraem características do mundo exterior. Sendo assim, ambos 

contribuem significativamente para o desenvolvimento da criança, que se vê imersa em uma 

cultura cheia de informações, que serão utilizadas durante toda a sua vida. Logo para Cunha 

(2015, p.61): 

De nada adianta dizer a ele, como fazem muitos professores, que aquele assunto do 

currículo é importante porque será útil mais tarde. Se não houver vínculos 

desafiadores entre o indivíduo e a matéria de ensino, vínculos que ativem a percepção 

do desnível existente entre o aprendiz e o conteúdo escolar, o educando não será 

impulsionado a estudar aquilo. 

 

Assim, não se deve desconsiderar as informações que a criança traz consigo, antes 

mesmo de ingressar na escola. Deste modo, segundo Cunha (2015) os estudos de Piaget 

demonstram que o ambiente escolar deve se aproximar da criança, considerando suas 

características pessoais, seus interesses, sua personalidade e seu cotidiano.  

 Contudo, diferentemente do conhecimento físico e do social, o conhecimento lógico-

matemático tem sua fonte interna, são as relações criadas pelo sujeito sobre o objeto.  

O conhecimento lógico-matemático consiste na coordenação de relações. Por 

exemplo, ao coordenar as relações de igual, diferente e mais, a criança se torna apta a 

deduzir que há mais contas no mundo que contas vermelhas e que há mais animais do 

que vacas (KAMII, 1990, p.15). 
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Este tipo de conhecimento permite as crianças separarem o todo em partes e juntar as 

partes para formar o todo. Essas relações de separar e juntar são internas na criança. São 

relações mentais realizadas por ela, através de abstrações que Piaget classificou em dois tipos: 

abstração empírica e abstração reflexiva. De acordo com Franco (1995, p.37) a abstração 

empírica:  

Consiste em retirar (abstrair) o conhecimento diretamente dos objetos ou da ação que 

exerce sobre estes objetos. Portanto, é um conhecimento extraído diretamente dos 

observáveis. Este conhecimento limita-se em abstrair os aspectos básicos dos objetos: 

forma, cor, peso, textura, etc.  

 

Já a abstração reflexiva está totalmente ligada ao conhecimento lógico matemático, uma 

vez que, segundo Paduá (2009, p.36) refere-se: “as informações retiradas das ações do sujeito 

sobre o objeto”.  Neste sentido de acordo com Montoya (2007) essa ação é mais que 

simplesmente extrair informações do objeto, é criar novas estruturas, fazer relações baseadas 

em organizações anteriores. 

Isso não significa que os objetos deixem de ser importantes, pelo contrário, eles são 

absolutamente necessários, sobretudo nas fases inicias, para que a criança possa reuni-

los, separa-los, ordená-los, compará-los etc., primeiro materialmente e, depois 

conceitualmente (MONTOYA, 2007, p.91). 

 

 Desse modo, a matemática na Educação Infantil, deve priorizar atividades que possam 

desenvolver nas crianças as habilidades de relacionar vários objetos, permitindo a interação 

com esses objetos, oportunizando o desenvolvimento do conhecimento lógico matemático. 

Uma vez que, segundo Montoya (2004, p.162): 

O ensino de matemática contemporânea se enriqueceu devido à descoberta 

psicogenética de que a noção de número é produto da síntese das relações simétricas 

e assimétricas, isto é, do domínio prévio das relações de classes lógicas. É claro que 

o número não se reduz a isso, como mostram pesquisas atuais, entretanto essa 

descoberta permitiu, no seio do ensino da matemática, colocar a criança como um 

agente central e ativo da aprendizagem. 

 

Portanto, na Educação Infantil é necessário que se promovam experiências desafiadoras 

em que a criança seja o sujeito ativo de sua aprendizagem, proporcionando a ela compreender 

os procedimentos matemáticos e construir seus próprios significados. Entretanto para Cunha 

(2015) se a criança não se sentir motivada, e também não entender o conteúdo como relevante, 

dificilmente será ativa. 

 Nessa perspectiva Ries (2003, p.114) afirma que: “um aspecto importante que pode ser 

inferido da teoria piagetiana é que o verdadeiro conhecimento (físico ou lógico-matemático) 

não é “transmitido” pela escola, mas construído pelo sujeito através das ações exercidas sobre 

os objetos”. Com base neste ponto de vista a matemática deve oferecer possibilidades para que 

a criança aprenda e tenha vivências concretas, ao invés de fornecer uma série de informações 
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que se não forem assimiladas pela criança, serão facilmente esquecidas. Para Ries (2003, p. 

114) “não existe maior mérito para o sujeito em repetir verdades acabadas, pois uma verdade 

reproduzida, para Piaget, não passa de uma semiverdade”.  

Em sua teoria Piaget (2007) propõe o jogo como um instrumento que pode auxiliar a 

construção do conhecimento, e nas aulas de matemática eles despertam a curiosidade e o desejo 

de manipular os objetos. Nessa sequência Ries (2003, p.117) afirma que: 

Para Piaget o jogo desenvolve as percepções da criança, sua inteligência e sua 

tendência à experimentação. Por esta razão quando o jogo é utilizado na iniciação à 

leitura, ao cálculo ou à ortografia, verifica-se que as crianças se envolvem com eles e 

com isto a aprendizagem de conteúdos formais é facilitada. 

 

No entanto, para Ries (2003) é necessário que ao apresentar um jogo a criança, cabe ao 

professor verificar se o material é adequado para o determinado conteúdo que se deseja ensinar, 

e que se o mesmo proporcionara a criança realizar assimilações com o conteúdo. Também de 

acordo com Gouveia (2013, p.154) “não se trata, no entanto, de jogar simplesmente, mas de 

jogar para explicitar o pensamento que comanda cada jogada, cada ação”. Logo, o ensino de 

matemática será eficaz quando oportunizar a criança construir seus significados e permitir a 

mesma explicar esses significados para seus pares. 

  As contribuições de Piaget para a matemática vêm ao encontro do que prevê o 

Referencial Curricular para a Educação Infantil, sobretudo no que diz respeito às indicações de 

estágios ou etapas adequadas para serem ensinados determinados conteúdos as crianças. Nessa 

perspectiva para Piletti e Rossato (2013, p. 80) “Os estudos de Piaget mostram que cada fase 

de desenvolvimento apresenta características e possibilidades de crescimento ocorridas por 

meio da maturação e de aquisições”. Assim, a Educação Infantil busca realizar um preparo das 

mesmas para as etapas seguintes, desenvolvendo atividades que respeitam a faixa etária de cada 

criança. 

Desse modo, segundo Moreira (2014) só existirá aprendizagem quando houver 

acomodações, ou seja, quando as crianças forem capazes de assimilar conceitos e modifica-los 

para formar novos conceitos por meio do processo de acomodação.  A Educação Infantil tem 

um papel muito importante nesse processo de acomodação, visto que deve estimular e 

oportunizar a construção de novos conhecimentos, para que haja progresso e a criança 

ultrapasse os novos estágios. Para Piaget (1974, p.67): 

 

É a partir da escola maternal que deve ser preparado o ensino de matemática por uma 

série de manipulações voltadas para conjuntos lógicos e numéricos, os comprimentos 

e as superfícies etc. e esse gênero de atividades concretas deveria ser desenvolvido e 

enriquecido ininterruptamente, de forma muito sistemática, no decorrer de todo o 

ensino de primeiro grau, a fim de se transformar pouco a pouco no início do segundo 

grau, em experiências de física e de mecânica elementares. Nessa hipótese, o ensino 
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propriamente da matemática estaria situado em seu meio natural de adequação aos 

objetos e possibilitaria um desenvolvimento da inteligência superior àquele alcançado 

enquanto permanecer verbal ou gráfico. 

 

Logo, de acordo com Moreira (2014) a matemática na Educação Infantil deve ser 

acompanhada de ações, permitindo as crianças interagirem com os materiais, ou seja, deve ser 

um trabalho prático em que a criança tenha possibilidade de produzir seu conhecimento de 

maneira interligada a argumentação do professor.  

Assim, levando em conta todos os aspectos citados anteriormente, e compreendendo sua 

relevância para a construção do conhecimento, em especial ao conhecimento lógico-

matemático, o próximo tópico deste trabalho procura aprofundar conceitos da teoria piagetiana 

que se entendeu ser mais significativo para a proposta da pesquisa. Portanto, a repetição de 

alguns conceitos será necessária para compreensão da elaboração do produto educacional que 

será apresentado nesta pesquisa. 

 

3.2 CONCEITOS DA TEORIA PIAGETIANA QUE CONTRIBUIRAM PARA 

ELABORAÇÃO DO CADERNO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

 

Neste tópico pretende-se aprofundar alguns conceitos da teoria piagetiana, com o intuito 

de descrever a perspectiva da construção do conceito de número, por meio da elaboração de um 

caderno didático-pedagógico. Este caderno didático-pedagógico foi criado com a proposição 

de produto educacional, destinado a professores da Educação Infantil.   

Utilizou-se a teoria piagetiana por compreender, que a mesma pode ser destinada as 

práticas pedagógicas, embora o próprio Piaget não tivesse proposto metodologias de ensino, 

suas pesquisas contribuíram para construção de novas estratégias. 

O alcance de sua obra e a sua concepção teórica ainda não foram esgotados; pelo 

contrário, podem abrir novas contribuições para a teoria e para prática educacional 

quanto maiores forem os avanços na compreensão da originalidade e profundidade do 

seu pensamento (MONTOYA, 2004, p.157). 

 

Apesar de já se ter tratado a respeito da construção do conhecimento na perspectiva 

piagetiana no capítulo anterior, faz-se necessário retomar alguns assuntos com o intuito de 

aprofundar considerações a respeito da construção do conceito de número. Desde modo, para 

adentrar a teoria epistemológica de Piaget é preciso compreender, a origem e o significado 

empregados à termologia epistemologia genética. Deste modo, Bessa (2011, p.60) explica que 

“o termo epistemologia significa estudo do conhecimento; epistemo vem de episteme, que 

significa conhecimento, e logia significa estudo. O termo genética na teoria de Piaget significa 
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origem, pois vem da palavra gênese”. Portanto, segundo Bessa (2011) por este motivo em sua 

teoria Piaget busca explicar como o homem constrói seu conhecimento desde o seu nascimento 

até a idade adulta, buscando entender o desenvolvimento da inteligência humana. 

A Epistemologia Genética proposta por Piaget é essencialmente baseada na 

inteligência e na construção do conhecimento e visa responder não só como os 

homens, sozinhos ou em conjunto, constroem conhecimentos, mas também por quais 

processos e por que etapas eles conseguem fazer isso (PÁDUA, 2009, p.22). 

 

Pelo fato de Piaget ser biólogo de formação, estabelece uma comparação entre o 

desenvolvimento psíquico e o desenvolvimento orgânico e, dessa forma, elabora uma teoria do 

conhecimento com base nas teorias biológicas. De acordo com Piaget (1982, p.11): 

 

O desenvolvimento psíquico, que começa quando nascemos e termina na idade adulta, 

é comparável ao crescimento orgânico: com este, orienta-se, essencialmente, para o 

equilíbrio. Da mesma maneira que um corpo está em evolução até atingir um nível 

relativamente estável, - caracterizado pela conclusão do crescimento e maturidade dos 

órgãos - também a vida mental pode ser concebida como evoluindo na direção de uma 

forma de equilíbrio final, representada pelo espírito adulto. O desenvolvimento, 

portanto, é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de 

menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. 

 

Piletti e Rossato (2013, p.65) afirmam que, para Piaget: “o desenvolvimento psíquico 

orienta-se para o equilíbrio, para a estabilidade, mas não para imobilidade, num caminhar 

constante de um estado menor para um estado maior de equilíbrio por meio do conhecimento”.  

Segundo, Piaget (2007) a epistemologia genética tinha como objetivo mostrar que o 

conhecimento não é algo predeterminado, nem tão pouco concebido das características 

preexistentes do objeto, mas sim obtido através de uma construção contínua.  Em outras 

palavras, segundo Cunha (2015, p.57): 

 

Quando dizemos “está chovendo lá fora”, esta é uma afirmação proveniente da 

experiência de ter ido lá fora e constatado um fato por intermédio dos sentidos. 

Conhecimentos desse tipo são chamados a posteriori, uma vez que resultam de 

constatações empíricas. Diferentemente, quando afirmamos que a linha reta é o 

caminho mais curto entre dois pontos4, expressamos um juízo a priori, pois nada está 

sendo dito sobre uma linha particular ou sobre dois pontos específicos. 

 

Neste sentido, Cunha (2015), esclarece que o interesse de Piaget estava voltado para 

essa transição de conhecimento a posteriori, totalmente baseado na subjetividade de quem o 

executa, no conhecimento a priori, universal.  

Assim, a principal questão da sua obra está em como o homem constrói o seu 

conhecimento e desenvolve sua inteligência. Piaget (2007, p.4) afirma que: “o problema 

específico da epistemologia genética é, com efeito, o do desenvolvimento dos conhecimentos, 

                                                           
4 Essa afirmação é válida para o universo concebido do ponto de vista da geometria euclidiana, pois outras 

geometrias, como a elaborada por Riemann no século XIX, apresentam visões alternativas (CUNHA, 2015, p.58). 
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ou seja, o da passagem de um conhecimento menos bom (sic) ou mais pobre para um saber 

mais rico (em compreensão e em extensão) ”.  

Nesta perspectiva o desenvolvimento que Piaget (2007) se referia, trata-se de 

reorganizações mentais que vão da menos evoluída até a mais evoluída.   

É um processo que diz respeito à totalidade das estruturas de conhecimento. Assim, 

eu penso que desenvolvimento explica aprendizagem, e essa opinião é contrária à 

opinião amplamente difundida de que o desenvolvimento é uma soma de experiência 

discreta de aprendizagem (PIAGET, 2007, p. 176). 

 

 Contudo, ao mencionar inteligência Piaget referia-se a um caso particular de adaptação 

biológica, no sentido em que o sujeito deve adaptar-se ao meio ou modificar o meio para 

sobreviver, e adaptação existe quando há transformação. Com base neste ponto de vista, a 

inteligência é uma organização, pois de acordo com Piaget (1982, p.19) “é adaptando-se às 

coisas que o pensamento se organiza e é organizando-se que estrutura as coisas”. Portanto, a 

adaptação está inteiramente ligada à assimilação e a acomodação, conforme explica Pádua 

(2009, p.26): 

Na concepção piagetiana, a inteligência deve ser vista como equilíbrio entre a 

assimilação e a acomodação e ele, às vezes, a representa como duas funções opostas 

uma à outra, enquanto a assimilação é comandada pelo sujeito cognoscente, a 

acomodação é endereçada às exigências do ambiente. 

 

Desse modo, o equilíbrio para Piaget está relacionado a um estado, e a ação de buscá-lo 

é o processo de equilabração. Para Bessa (2011, p.61) o processo de equilibração pode ser 

definido como “o processo pelo qual o sujeito passa de um estágio de menor conhecimento a 

um estágio de maior conhecimento, indo do desequilíbrio ao equilíbrio por meio de 

assimilações e acomodações constantes”. Dessa forma, segundo Bessa (2011) o sujeito se 

encontra em desequilíbrio quando seu conhecimento é menor do que o conhecimento contido 

no objeto. Um exemplo citado pela autora é comparar o conhecimento em informática de uma 

pessoa com o conhecimento contido no computador. Esse conhecimento pessoal encontra-se 

em desequilíbrio com o computador, sendo que o computador possui muito mais conhecimento 

de informática do que a pessoa. Assim, você precisa interagir com o computador para buscar 

as informações que desconhece, este processo Piaget definiu como assimilação.  

Para Gouveia (2013, p. 122) “a assimilação é a incorporação da realidade exterior à 

organização do sujeito”, em outras palavras assimilação significa interpretar o mundo, tornar 

seus alguns elementos do mundo. Por outro lado, o conceito de acomodação é definido por 

Piaget, segundo Carleto (2006, p.90), como:  

 

A acomodação, que consiste na modificação interior para adaptar-se às novas 

experiências, supõe uma modificação do organismo como resultado da influência do 

meio. Toda atividade mental se processa pela assimilação e acomodação em níveis 
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gradualmente crescentes, num avanço progressivo, construindo gradativamente novas 

estruturas, cada vez mais potentes. Ou seja, partindo do que já tem, constrói-se algo 

novo em nível um pouco superior. Por exemplo, a criança que ouve vozes começa a 

balbuciar em resposta à conversa a seu redor e, gradualmente, aproxima-se do som 

das palavras que está assimilando. Papai sai como “papá” e mamãe como “mamã”, 

mas, à medida que a criança persiste em seus esforços, acomoda os sons que emite 

aos que ouve, e seu balbucio infantil se transforma em fala compreensível. Assim, ela 

se adapta aos requisitos de linguagem de seu ambiente. 

 

Neste sentido, a acomodação é uma reorganização ou modificação e criação de novas 

informações, existentes sobre um determinado objeto, ou seja, conhecer o objeto é assimilá-lo, 

mas a partir das características que não se conhece irá se modificar a organização mental, e essa 

modificação é o que Piaget classifica como acomodação. Assim sendo, Bessa (2011, p.62) 

esclarece que o: 

Responsável por nos levar de um estágio de menor conhecimento para outro seguinte 

de maior conhecimento. Esses estágios, aos quais se refere Piaget, foram estudados a 

fundo pelo teórico a fim de compreender o que se caracteriza cada evolução da 

inteligência do ser humano durante o seu processo de evolução maturacional ou 

crescimento.  

 

Os quatro estágios que Bessa se refere foram divididos por Piaget (2007) e denominados 

por ele de estágio sensório-motor, estágio pré-operacional, estágio das operações concretas e 

estágio das operações formais.  

 

3.2.1 Estágios de desenvolvimento segundo Piaget 

 

Nos próximos tópicos abordam-se os quatro estágios da teoria piagetiana, aprofundando 

mais especificamente o estágio pré-operacional e das operações concretas, que serão 

considerados mais relevantes para esta pesquisa. Isso ocorre em função de que o público alvo 

que irá utilizar o caderno didático-pedagógico caracteriza-se por professores que lecionam para 

crianças que frequentam a Educação Infantil, com idades entre quatro a sete anos. É preciso 

compreender, também, de acordo com Cunha (2015, p.65) que: 

As pesquisas de Piaget levaram-no a separar cada período por marcos cronológicos, 

mas é preciso ressaltar que essas idades demarcatórias são meramente indicativas, e 

não categóricas, como muitas vezes se pensa. Assim, pode-se dizer, por exemplo, que 

as crianças em geral passam do primeiro período para o segundo por volta dos 24 

meses de vida, mas é impossível afirmar, sem um exame acurado, quando essa 

transição está ocorrendo em um determinado indivíduo.  

 

Portanto, em seus estudos Piaget (2007) definiu padrões e referências sobre cada estágio, 

levando em conta os fatores biológicos, físicos e sociais. Neste sentido, Piaget (1978, p. 13) 

esclarece que a principal característica desses estágios é “aparição de estruturas originais, cuja 

construção o distingue dos estágios anteriores. O essencial dessas construções sucessivas 

permanece no decorrer dos estágios ulteriores, como subestruturas, sobre as quais se edificam 
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as novas características”. Portanto, a criança desde o seu nascimento avança para estágios 

superiores na medida em que se desenvolve por meio de processos de desequilíbrio. 

 

3.2.1.1 Estágio sensório-motor: do nascimento aos 2 anos 

 

 

 Piaget (2007) explica que no período sensório-motor o bebê não manifesta consciência 

do seu eu. De acordo com Bessa (2011, p. 63): “nesse estágio o bebê conhece o mundo por 

meio dos seus sentidos e de seus atos motores, que são inicialmente involuntários, ou seja, é a 

partir de reflexos neurológicos básicos que o bebê começa a construir esquemas de ação para 

assimilar mentalmente o meio”. Desta forma, Moreira (2014) afirma que logo após o seu 

nascimento a criança apresenta, sucção, preensão, choro e atividades corporais que são 

comportamentos denominados de reflexos.  

A criança, neste estágio, não diferencia o seu eu do meio que a rodeia: ela é o centro 

e os objetos existem em função dela. Suas ações não são coordenadas, cada uma delas 

é ainda algo isolado e a única referência comum e constante é o próprio corpo da 

criança, decorrendo daí um egocentrismo praticamente total (MOREIRA, 2014, p. 

96). 

 

Para Piaget (2007) esta fase é muito rica, pois é neste período que a criança começa a 

conhecer-se como fonte de seus movimentos e inteligência. É anterior à fala, é uma fase do 

desenvolvimento em que a criança utiliza suas ações e percepções. Segundo Moreira (2014, 

p.97) “a criança pode manipular objetos em seu meio para satisfazer fome ou curiosidade e é 

capaz de imitar vários comportamentos adultos”.  

Para Cunha (2015) esse período é marcado pela inexistência de representações de 

imagens mentais dos objetos, a criança apenas age sobre os objetos, predominando o processo 

de assimilação, ainda que sejam apenas reflexos ela vai construindo esquemas cognitivos.  

Do reflexo de preensão, por exemplo, forma-se um esquema de agarrar. Trata-se de 

uma mudança cognitiva ocasionada pela experiência, o que significa já estar 

ocorrendo o processo de acomodação, além da assimilação. [...] Os vários esquemas 

constituídos nesse período são, todos eles, esquemas de ação, pois não envolvem 

representações (CUNHA, 2015, p.67). 
 

 Ainda, de acordo com Cunha (2015), esses reflexos mais tarde vão se transformando na 

ação de olhar um objeto, pegá-lo, levá-lo à boca e mordê-lo. Logo, a inteligência é limitada a 

ação sensorial e motora, que será importante para os estágios seguintes. 

Gouveia (2013) afirma que no final desse período a criança já é capaz de interagir com 

os objetos e de encontrar objetos por meio de trajetos invisíveis, ou seja, isto demonstra que a 

mesma faz representações mentais. 
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3.2.1.2  Estágio pré-operacional: dos 2 aos 7 anos 

 

 

Neste estágio, a criança desenvolve a função simbólica, sendo capaz de substituir um 

objeto ou ação pela sua representação. Logo, de acordo com Cunha (2015), o que antes era 

ação, agora passa a ser representação.  

Com o uso da linguagem, dos símbolos e imagens mentais, inicia-se uma nova etapa 

do desenvolvimento mental da criança. Seu pensamento começa a se organizar, mas 

não é ainda reversível, isto é, não é capaz de percorrer um caminho cognitivo e, após, 

percorrê-lo mentalmente em sentido inverso, de modo a reencontrar o ponto de partida 

não modificado (MOREIRA, 2014, p.97). 

 

Desse modo, Piletti e Rossato (2013) afirmam que, neste momento, ocorre o surgimento 

da imitação, do desenho, da dramatização e enquanto brincam, falam sozinhas. Esse período 

também se caracteriza pelos corriqueiros porquês. 

Com o aparecimento da linguagem, os comportamentos sofrem grandes modificações, 

resultando na possibilidade de a criança reconstituir suas ações anteriores, 

expressando-as em narrativas e de antecipar suas ações futuras, verbalizando-as. Com 

a linguagem, a criança passa a um mundo social e de representações interiores. 

Começa com os monólogos (PIAGET, 2007) expressos espontaneamente em voz alta 

como auxiliares da ação imediata, acompanhando as brincadeiras e outras atividades. 

Ou seja, enquanto brinca, a criança vai falando sozinha (PILETTI e ROSSATO, 2013, 

p.74). 

 

 “A criança, neste estágio, ainda não é capaz de operar mentalmente uma ação complexa 

que exija dela a capacidade de reversibilidade”, segundo Bessa (2011, p.64), ou seja, não 

percebe que 1+1 = 2 e que 2-1 = 1. Já de acordo com Gouveia (2013), a criança é capaz de 

representar uma coisa por outra, por exemplo, pode utilizar pedaços de madeira para representar 

uma estrada ou um caminho. Este aspecto é importante para a alfabetização, uma vez que as 

ações ou os objetos poderão ser substituídos por palavras. 

 No entanto, para Moreira (2014), a atenção da criança está voltada para os aspectos 

observáveis, podendo com facilidade cair em contradição. Ela ainda não tem compreensão da 

transitividade5 e nem da conservação6. 

De acordo com Poker (2007) ao final deste estágio a criança já é capaz de resolver 

problemas, realizar deduções e consegue explicar situações presentes e antecipar o futuro. 

Assim, considerando esses fatos as sequências didáticas propostas no caderno didático-

pedagógico, têm o intuito de oportunizar momentos, em que é exigido da criança responder 

                                                           
5 Transitividade – propriedade das relações de ordem dos números, de tal forma que se um número de elementos 

(A) for maior que um outro (B), e este por sua vez for maior que um terceiro (C), necessariamente A será maior 

que C (TEXEIRA, p. 87, 2007). 
6 De acordo com Visca (2008) a conservação, consiste no fato de conservar mentalmente uma determinada 

quantidade, mesmo realizando diversas modificações no objeto ou na disposição dele. 
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perguntas baseadas em situações presentes e futuras. Considerando que ainda não é possível 

para a criança realizar operações mentais neste nível, segundo Cunha (2015, p.70): 

Isso ocorre porque o pensamento da criança ainda não tem mobilidade para reverter a 

operação realizada. Numa analogia, dizemos que seu pensamento funciona como uma 

máquina fotográfica que registra duas situações distintas – [...] e, não como uma 

filmadora, que permite reversão das cenas gravadas. 

 

  Por este motivo no caderno didático-pedagógico, mais especificamente, nas sequências 

didáticas de inclusão de classes e conservação (líquido, massa e superfície) foram propostos 

questionamentos em que se torna possível verificar se a criança já consegue desempenhar essa 

reversibilidade. Em vista disso, de acordo com Simons (2011), a criança se encontra num 

período pré-lógico, por este motivo tem dificuldades de transformar um pensamento intuitivo 

em lógico, por exemplo, nas atividades de classificação propostas no caderno didático-

pedagógico é possível verificar que ela consegue classificar, por exemplo, pela cor, mas tem 

dificuldade de empregar outro atributo diferente deste, para realizar outra classificação. Estes 

conceitos são considerados pela teoria piagetiana importantes para construção do conceito de 

número, por este motivo serão abordados mais adiante, quando tratarmos da construção do 

conceito de número. 

 Dito isto, ao término desde período acredita-se que a criança já tenha a capacidade de 

intuir operações, segundo Cunha (2015, p.71): “é capaz de exibir reversibilidade de 

pensamento”. Portanto, este é um sinal que ela já começa a ingressar no próximo estágio, o das 

operações concretas. 

 Consequentemente, as atividades propostas pelo caderno didático-pedagógico 

concentram-se nesta e na próxima fase, pois nestes períodos a criança passa por transições 

significativas no seu desenvolvimento, e constrói conceitos que serão decisivos para que a 

mesma alcance o conceito de número, a reversibilidade e a capacidade de realizar operações 

mentais. 

 

3.2.1.3 Estágio das operações concretas: dos 7 aos 12 anos 

 

 Este período caracteriza-se pelo abandono do egocentrismo. O pensamento da criança é 

mais organizado, alcança a reversibilidade, consegue fazer o caminho de ida e volta, ou seja, 

aos poucos ela irá realizar uma construção lógica.  Do mesmo modo, “a criança desenvolve 

noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, causalidade, já sendo capaz de relacionar 

diferentes aspectos e abstrair dados da realidade” conforme Bessa (2011, p.64).  
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Nesta fase a criança passa da percepção para o uso do pensamento, observando que seus 

pensamentos se diferem dos pensamentos dos outros, segundo Simons (2011, p.45): “Piaget 

enfatiza a importância do confronto de pensamentos e opiniões entre pessoas, que possibilita a 

descentralização do próprio pensamento, a quebra da onipotência em supor que todos pensam 

de maneira idêntica, permitindo a coordenação interna de diferentes pontos de vista”.  

Em vista disso, algumas sequências didáticas propostas no caderno didático-

pedagógico, buscam estimular esses confrontos de pensamentos, a partir de questões que 

buscam checar outro ponto de vista sobre a mesma tarefa executada pela criança. Isso pode ser 

percebido, por exemplo, na sequência didática “Jogo das vacas”, quando o professor fizer a 

pergunta: “Um outro estudante me disse que a vaca comeria menos aqui (casas em diagonal). 

Ele estava certo ou errado?”.  

Neste estágio há um transmitir de uma fase dominada mais pela percepção para outra, 

com o predomínio do pensamento mais regulado por regras. A criança descobre que 

a lógica governa ações e relações. No entanto, apesar de não se limitar mais a uma 

representação imediata, depende do mundo concreto para abstrair, suas ações são 

realizadas a fim de organizar sua realidade, pela habilidade de solucionar problemas 

concretos. E, na aplicação de tais soluções, tem condições de perceber a possibilidade 

de situações estáticas sofrerem transformações (PILETTI E ROSSATO, 2013, p.75). 

 

Logo, a criança já possui a capacidade de conservação (líquido, massa e superfície) e 

consegue realizar operações inversas como adição em relação à subtração, também passa a 

pensar antes de suas ações, sendo capaz de transmitir seu pensamento ao outro e compreender 

o pensamento do outro. Tais características são fundamentais para a construção do conceito de 

número, e para o desenvolvimento da própria matemática, pois as operações mentais serão 

utilizadas em diversas situações de sua a vida, contribuindo para o seu desenvolvimento.  

Na atividade “Onde tem mais?”, proposta no caderno didático-pedagógico é possível 

verificar esses avanços, pois a criança já consegue enxergar que a quantidade de água é a mesma 

nos recipientes, portanto o que fará a diferença é o tamanho dos recipientes utilizados, 

compreendendo a conservação de líquidos, que não era possível em estágios anteriores. Já na 

atividade “brincando com massinhas”, por exemplo, a criança consegue identificar que apesar 

das deformações realizadas na massa, a quantidade não varia, ou no caso da conservação de 

superfície, que permaneceram idênticas, desde que se subtrai quantidades iguais. 

Isso quer dizer que o desenvolvimento do indivíduo já está bastante adiantado, se o 

compararmos à incapacidade do bebê para ir além do universo empiricamente dado. 

Entretanto, as operações mentais que podem ser realizadas nesse momento ainda 

possuem um caráter concreto, isto é, precisam já ter feito parte da experiência 

empírica do indivíduo (CUNHA, 2015, p.71). 
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Partindo disto, ao desenvolver as sequências didáticas do caderno didático-pedagógico, 

buscou-se primeiramente o caráter concreto das atividades, trabalhando questões voltadas para 

a utilização do corpo e de objetos presentes no dia-a-dia, para só posteriormente trabalhar 

questões de cunho abstrato, que envolvessem operações mentais, sempre apoiadas em situações 

concretas. É importante que o professor tenha consciência, de acordo com Cunha (2015), que a 

criança neste estágio ainda não é capaz de fazer abstrações, formular hipóteses e desenvolver 

raciocínios lógico-matemáticos. 

 

3.2.1.4 Estágio de operações formais: a partir dos 12 anos 

 

 

 A principal característica desse estágio, segundo Moreira (2014, p. 98), “é a capacidade 

de raciocinar com hipóteses verbais e não apenas com objetos concretos. É o pensamento 

proposicional, por meio do qual o adolescente, ao raciocinar manipula proposições”. Neste 

período o raciocínio não depende do objeto real como anteriormente, ela já é capaz de fazer 

raciocínios hipotético-dedutivos. Neste sentido, Piletti e Rossato (2013, p.77) afirmam que: 

As estruturas cognitivas alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento, seu 

ápice, correspondendo ao nível de pensamento hipotético-dedutivo ou lógico-

matemático. O indivíduo torna-se apto a aplicar o raciocínio lógico e sistemático aos 

mais diversos problemas, formular hipóteses e buscar soluções para os mesmos, 

usando o pensamento abstrato. 

 

 Assim, de acordo com Gouveia (2013), neste período, ao contrário da criança que 

necessita das ações sobre os objetos e que não é capaz, ainda, de construir teorias, os 

adolescentes, por sua vez, raciocinam sem a necessidade da ação sobre os objetos e elaboram 

teorias sobre todas as coisas. Da mesma forma, Piletti e Rossato (2013, p.77) asseguram que: 

 

O pensamento do adolescente se liberta do real, permitindo criar e recriar reflexões e 

teorias a seu modo, resultando, inclusive, na crença na onipotência da reflexão, que é 

superada (alcança o equilíbrio) na medida de sua compreensão de que a função da 

contradição não se reduz a contradizer. Apresenta, portanto, facilidade em elaborar 

teorias abstratas que transformam o mundo, numa orientação de seus interesses para 

o futuro. 

 

O estágio das operações concretas é fortemente marcado pela capacidade de realizar 

abstrações, estabelecer preposições e lidar com situações inversas e recíprocas. Por conseguinte, 

Piletti e Rossato (2013) esclarecem que a formação da personalidade ocorre neste período, bem 

como, sua inserção no mundo dos adultos. 
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 Portanto, para Piaget (2007) a criança deverá passar pelos os estágios sem realizar saltos, 

ou seja, não é possível passar do estágio sensório-motor para o estágio das operações concretas 

sem antes ter adquirido os conceitos necessários que só serão oportunizados pelo estágio pré-

operacional. O que poderá ocorrer em relação a idade é uma criança mais nova já ter alcançado 

algum estágio superior, isso depende do ritmo de cada criança, esse sim pode ser diferente. 

 Assim, observa-se, nesta análise, que o objetivo da pesquisa de Piaget (2007) estava 

diretamente relacionado em compreender como o homem constrói seu conhecimento, e de que 

forma esse conhecimento vai se desenvolvendo ao longo de sua vida. Para tanto, o autor 

descreveu quatro estágios de desenvolvimento cognitivo, uma vez, que sua teoria foi 

desenvolvida para tratar do desenvolvimento mental, e não desenvolvimento de aprendizagem. 

A questão da aprendizagem surgiu, portanto, das análises de suas obras e de novas pesquisas, 

com outros autores, que fizeram uma adaptação de sua teoria para tratar do tema. Dessa forma, 

é possível compreender que para Piaget o conhecimento se constrói a partir da interação do 

sujeito com os objetos e à medida que o sujeito vai amadurecendo (maturação biológica), esse 

conhecimento vai se desenvolvendo e a partir de situações que provocam desequilíbrio e através 

do processo de reequilibração e vai tornando-se mais “rico” ou mais ”completo”. 

Sendo assim, de acordo com Cunha (2015, p.72): “Tendo em vista o que cada período 

de desenvolvimento requer, a tarefa do professor inclui organizar atividades que viabilizam o 

progresso intelectual das crianças nas diferentes etapas da escolarização”. Com base nisto, o 

caderno didático-pedagógico proposto nesta dissertação, preocupou-se em desenvolver 

atividades levando em consideração o progresso intelectual que Piaget (2007) se refere.  Desta 

forma, foi necessário buscar diferentes abordagens para a construção do conceito numérico, 

considerando o que afirma Cunha (2015, p. 72): “Alfabetizar, bem como ensinar operações 

aritméticas, é algo possível de ser feito com crianças que já dominam certas habilidades 

cognitivas, conclusão a que não se chega tomando-se, exclusivamente, a idade cronológica de 

cada uma”. Por este motivo as atividades propostas no caderno didático-pedagógico, que serão 

apresentadas no próximo capítulo, procuraram deixar para o educador um aporte teórico que 

lhe dê condições para averiguar quais atividades poderão ser realizadas com as crianças.  
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4. PRODUTO: UM CADERNO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

Neste capítulo pretende-se apresentar a construção do caderno didático-pedagógico, 

proposto como produto educacional desta pesquisa. Esse caderno didático-pedagógico é um 

material composto de cinco unidades didáticas, organizado para professores que lecionam na 

Educação Infantil. Essas unidades são compostas por sequências didáticas que respeitam uma 

ordem em que Piaget e Szeminska (1975) considera instituída, para a maioria das crianças de 

desenvolvimento típico como necessária para a construção do conceito de número.  

Sendo assim, a construção do conceito de número, segundo Piaget e Szeminska (1975), 

é estabelecida por meio de relações entre a criança e o meio, assim, como foi dito no capítulo 

anterior, essa construção de conhecimento ocorre durante toda a sua vida de forma gradativa. 

Na construção do número essas relações são: classificação, inclusão de classe, seriação, 

correspondência termo a termo e a conservação (líquido, massa e superfície).  

 
O número se organiza, etapa após etapa, em solidariedade estreita com a elaboração 

gradual dos sistemas de inclusões (hierarquia das classes lógicas) e de relações 

assimétricas (seriações qualitativas), com sucessão dos números constituindo-se, em 

síntese operatória da classificação e da seriação (PIAGET E SZEMINSKA, 1975 

p.12). 

 

Desta forma, entende-se que essas relações devem ser adquiridas por etapas, e é 

necessário que a criança vá internalizando-as para se chegar à construção do conceito de 

número. Assim, de acordo com Teixeira (2007, p. 84): “Como qualquer conceito, o número é 

um aprendizado que demanda tempo e se desenvolve desde o nascimento da criança”. 

Entretanto, é preciso considerar que saber recitar uma sequência numérica não é 

suficiente para se dizer que a criança já possui o conceito de número. 

 
[...] não basta de modo algum à criança pequena saber contar verbalmente “um, dois, 

três etc.” para achar-se na posse do número. Um sujeito de cinco anos pode muito 

bem, por exemplo, ser capaz de enumerar os elementos de uma fileira de cinco fichas 

e pensar que, se repartir as cinco fichas em dois subconjuntos de 2 e 3 elementos, 

essas subcoleções não equivalem, em sua reunião, à coleção total inicial (PIAGET E 

SZEMINSKA, 1975, p.15). 

 

Portanto, Piaget e Szeminska (1975) em seus estudos preocupou-se em mostrar que a 

criança só possui adequadamente o conceito de número, quando consegue tornar reversíveis as 

operações, possui a habilidade de conservar, seriar e classificar.  Neste sentido, Texeira (2007, 

p.84) explica que: 
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Como qualquer noção a ser desenvolvida, a noção de número segue alguns princípios. 

Por um lado, qualquer idéia (sic) nova se constrói com base nas noções existentes, 

seja melhorando-as ou rejeitando-as. Isso significa que é preciso levar em conta o que 

os alunos já sabem sobre os números. 

 

As crianças nascem em um universo de números, e estão a todo momento vivendo 

experiências numéricas, muito antes de entrar na escola, elas já conseguem diferenciar pequenas 

quantidades, por exemplo, e também já realizam o processo de contagem, que é importante para 

a construção do conceito de número.  

Como se trata de um material destinado a professores, cada sequência didática é 

composta por uma introdução sobre o conceito a ser trabalhado, embasada na teoria piagetiana, 

uma explicação de como o educador pode confeccionar o material necessário para aplicação e 

quais passos pode seguir para aplicá-las. O material também é composto de questões que 

possibilitam ao professor verificar como a criança procede no desenvolvimento das atividades.  

Entretanto, as regras para realizar as atividades, são abertas ao professor, assim como as 

questões, permitindo ao mesmo, modificá-las quando achar necessário, também adaptar 

algumas atividades a criança com faixa etárias diferentes. Em algumas sequências é proposto 

ao professor antes da execução prática das atividades, trabalhar os conceitos com as crianças a 

partir de situações reais de sala de aula, com materiais que fazem parte do seu cotidiano, 

partindo do concreto e de atividades que envolvam o corpo.  

Além disso, o material esclarece ao professor que no decorrer das atividades não deverá 

atribuir respostas de certo ou errado. Seu papel será de desafiar as crianças no desenvolvimento 

das atividades, para que elas construam tais conceitos.  

Ainda, sugere-se ao professor oportunizar as crianças momentos em que possam realizar 

a construção dos materiais propostos nas atividades, como jogos, por exemplo. Assim, irão se 

familiarizar com as características dos materiais, e também poderão utilizá-los em casa e com 

outros amigos. 

Ao final de cada unidade foi elaborada uma avaliação, segundo a teoria piagetiana, a 

respeito do desempenho das crianças nas atividades propostas pelas sequências didáticas. Essas 

avaliações foram baseadas em Visca (2008) e Sampaio (2012), podem ser utilizadas pelo 

professor como estratégias para verificar em quais estágios as crianças se encontram de acordo 

com a teoria piagetiana. 

 

 



50 
 

 

4.1 UNIDADES DIDÁTICAS 

 

Nos próximos tópicos pretende-se apresentar os conceitos que fundamentaram cada 

unidade didática que compõe o caderno didático-pedagógico, com o intuito de demonstrar como 

o mesmo foi desenvolvido. 

 

4.1.1 Classificação 

 

 Optou-se em iniciar o caderno didático-pedagógico com a relação de classificação por 

compreender que segundo Piaget e Szeminska (1975) a construção do número é uma síntese 

operatória da classificação e da seriação. Portanto, o primeiro conceito que aparece na teoria 

piagetiana a respeito da construção do número é a classificação, que por sua vez, auxiliará na 

construção do conceito de inclusão de classes. 

 Assim, a classificação segundo Piaget e Szeminska (1975) é uma operação lógica, que 

permite estabelecer relações, separar objetos, pessoas e ideias de acordo com sus semelhanças 

em determinado atributo, utilizando como critério uma ou mais características. Neste sentido, a 

classificação desempenha dentro do contexto do número a ideia de separar os objetos em 

conjuntos por meio de suas semelhanças, ou seja, classificar é dividir o todo em partes. 

 Quando a criança realiza a classificação de um objeto pela cor, por exemplo, ele separa 

todos os objetos que tem características semelhantes à sua escolha, dos que neste mesmo critério 

se diferem.  

Com essa concepção de classificação, foi elaborado as seguintes sequências didáticas: 

jogo dos blocos lógicos, história do pirata e monte seu time. Essas sequências têm como 

objetivos: construir a noção de classificação, ampliar o pensamento lógico, identificar 

diferentes atributos (formas geométricas, cores e tamanhos) e resolver situações problemas que 

envolvam a classificação. 

A primeira sequência didática intitulada “Jogo dos blocos lógicos”, permite trabalhar a 

classificação, os sentidos, a linguagem e as formas geométricas, por meio, de um material 

simples, como mostra a figura 3, que muitas vezes já faz parte do cotidiano escolar.  
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Figura 3: Jogo dos blocos lógicos. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

Este material é composto de: 

 Dois quadrados e dois triângulos em tamanho pequeno, com aproximadamente 3,5 cm 

de lado, nas cores vermelho, amarelo e azul;  

 Dois quadrados e dois triângulos em tamanho grande, com aproximadamente 3,5 cm, 

nas cores vermelho, amarelo e azul; 

 Dois retângulos com 5 cm x 7 cm, nas cores azul, amarelo e vermelho; 

 Dois retângulos com 2,5 cm x 4,5 cm, nas cores azul, amarelo e vermelho; 

 Dois círculos de 5 cm de diâmetro, nas cores azul, amarelo e vermelho; 

 Dois círculos de 2,5 cm de diâmetro, nas cores azul, amarelo e vermelho; 

 Um cubo com as faces pintadas nas cores, amarelo, vermelho e azul; 

 Um cubo com as faces desenhadas as formas geométricas: quadrados, círculos, 

retângulos e triângulos; 

 Um cubo com as faces coladas com as figuras das abelhas, nos tamanhos pequeno médio 

e grande. 

 

Este jogo foi construído a partir de adaptações realizadas sobre jogos propostos por 

Simons (2011, p.50) e necessita do envolvimento de duas crianças, possuindo três variações.  

Inicialmente as crianças poderão decidir quem iniciará a partida, feito isso, com todas 

as peças do jogo sobre a mesa, o professor poderá entregar as crianças o primeiro dado contendo 

as cores das peças ali representadas. Assim, cada criança na sua vez, poderá lançar o dado e 

pegar a peça que contém a cor representada na face do dado. Após as crianças realizarem 
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algumas jogadas com o dado contendo as cores, entrega-se a elas o segundo dado contendo a 

forma e solicita-se que lancem os dois dados juntos e escolham uma peça que contenha as duas 

características que apareceram na face dos dois dados, por exemplo, a cor azul e uma peça com 

a forma circular.  

Na terceira variação o professor poderá entregar as crianças um dado contendo o 

tamanho. Logo, com os três dados a criança terá que escolher uma peça que tenha a cor, a forma 

e o tamanho, que foram representados na face dos dados, isso permite a criança classificar 

empregando três critérios.  

O jogo segue até que terminem as peças ou o professor pode estipular uma quantidade 

de jogadas (no mínimo quatro) e solicitar que as crianças verifiquem quem possui mais peças. 

Uma situação que pode ocorrer durante o jogo é não haver uma peça para uma determinada 

jogada, neste caso a criança obrigatoriamente deve passar a vez para o outro. 

Nessa sequência didática é proposto ao professor um diálogo com a criança, a partir de 

questões que buscam a interpretação das decisões tomadas por ela, ao escolher uma determinada 

peça, com o intuito de analisar o emprego da classificação realizada pela mesma. 

A segunda sequência didática é intitulada “História do pirata”, e foi realizada com os 

mesmos materiais da sequência anterior, baseando-se nos relatórios das atividades realizadas 

durante as duas primeiras edições do projeto de extensão intitulado “A Matemática na Educação 

Infantil” (MENESTRINA, MANDLER, LEONARDO, 2011, 2012).  

Tem o objetivo de trabalhar o conceito de classificação, comparação visual e ordem 

lógica, por meio de uma história de ficção entre um pirata e seu tesouro. Essa história narra um 

drama de um pirata que teve seu navio naufragado, e um baú contendo todos os seus tesouros 

desaparecido. Logo, o desfecho esperado por este pirata é encontrar o suposto marujo que teria 

a chave do tesouro, e assim seria o responsável pelo sumiço do mesmo. 

Para tanto, é necessário que antes de iniciar a atividade o professor solicite as crianças 

que escolham uma peça do jogo dos blocos lógicos, essa peça poderá ser a chave do tesouro. O 

professor poderá escolher uma peça aleatória sem comunicar as crianças sobre sua escolha, e 

poderá descrever gradativamente suas características, sempre levantando questionamentos 

sobre as possibilidades existentes para a peça escolhida. Ao final espera-se que somente uma 

criança tenha todas a peça que contém todas as características descritas pelo professor.  Nesta 

atividade buscou-se estimular a comparação visual e a comparação entre os atributos (cor, 

forma e tamanho). 
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Por fim, a terceira sequência didática de classificação foi intitulada “ Monte seu time”, 

essa sequência didática foi desenvolvida a partir de adaptações realizadas sobre a atividade 

“Torneio de Primavera” proposta por Simons (2006, p.184). 

Pretende-se nesta atividade buscar a classificação com mais de três atributos, por meio 

de uma atividade lúdica cuja proposta é montar times com duas, três e quatro figuras de 

jogadores de vôlei, com diferentes alturas, cores de uniformes, sexo e peso, como mostra a 

figura 4. 

 

Figura 4: Figuras de jogadores de vôlei. 

 

Fonte: site br.freepik.com7. 

 

Para dar início a atividade o professor poderá entregar as crianças a imagem que 

representa uma quadra de vôlei e imagens dos jogadores de vôlei. Caso a criança não conheçam 

esse esporte, o professor pode buscar, em outros materiais, como vídeos, recortes de jornais ou 

revistas, informações a respeito. Também poderá desenvolver um projeto junto ao professor de 

Educação Física sobre este esporte. 

Assim, após as crianças manipularem as imagens, o professor poderá elaborar perguntas 

que busquem as características presentes nas figuras, fazendo que a criança perceba suas 

semelhanças e diferenças. 

Em um segundo momento poderá solicitar as crianças que montem um time de cada 

lado. Primeiro, cada um com duas figuras de acordo com o critério que desejarem, depois com 

três figuras e por último com quatro figuras de cada lado. Esses momentos são oportunos para 

                                                           
7 Disponível em: http://br.freepik.com/vetores-gratis/pessoas-que-praticam-esportes_955840.htm.Designed by 

Freepik</a>. Acesso em 3 fev. 2016. 
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o professor levantar questionamentos a respeito do critério utilizado em suas montagens, e 

buscar as características comuns entre as imagens escolhidas pela criança. 

Portanto, as sequências didáticas de classificação, têm por objetivo estimular as 

características da classificação e oportunizar ao professor um material alternativo que auxilie 

as crianças nas atividades, fazendo que essas percebam as semelhanças e diferenças entre os 

objetos que serão classificados.  

 

4.1.2 Inclusão de classes 

 

 A segunda unidade didática trata o conceito de inclusão de classes, que pode ser 

considerado como a tarefa de dividir todo em partes, e que para formar o todo novamente 

precisa-se juntar as partes. Portanto, separar o todo é uma atividade de classificação, pois é 

necessário utilizar um critério para essa separação, assim percebe-se que o conceito de inclusão 

de classe é decorrente do de classificação.  

Assim, para Piaget (1976, p.195-6) a relação de inclusão hierárquica é definida como 

“[...] a capacidade de perceber que o “um” está incluído no “dois” e o “dois” no “três” e assim 

sucessivamente”. Nesse sentido, ao quantificar os objetivos a criança atribui um nome para cada 

um, por exemplo, um, dois, três e assim por diante, compreendendo cada um como elemento 

individual. Entretanto, Piaget (1976) diz que quando a criança possui o conceito de inclusão de 

classe, consegue perceber que o último valor contado representa todos os elementos do grupo, 

ou seja, o todo, e não apenas o último objeto contado. 

 Nesta perspectiva Visca (2008, p.153) afirma que “a criança que já alcançou esse 

estádio, compreende que A (cavalos, por exemplo) e A’ (vacas) são B (animais) e que: A = B 

– A’ e que A < B. A classificação hierárquica8, então permite realizar operações diretas B = A 

+ A’ e suas inversões A = B – A’”. Em outras palavras, quando a criança possui o conceito de 

inclusão de classes, ela é capaz de perceber que cavalos e vacas são todos animais, e mais que 

isso, que o grupo dos animais é muito maior que o das vacas, ou seja, seu pensamento é tão 

reversível9 que já é capaz de obter essas conclusões. 

                                                           
8 Segundo Piaget e Inhelder (1983) classificação hierárquica é um nível de classificação, onde a criança já possui 

a habilidade de classificar em hierarquias, comparando o todo com as partes, e a partir de um critério estabelecido 

ela  classifica a partir de uma ordem, por exemplo, cidade Joinville, estado Santa Catarina, pais Brasil, planeta 

Terra. 
9 Reversibilidade: “Uma operação mental é reversível quando, a partir do resultado desta operação, se pode 

encontrar uma operação simétrica com relação à primeira e que leva de volta aos dados desta primeira operação, 

sem que estes tenham sido alterados” (PIAGET, 2007, p.168). 
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 Sendo assim, com o intuito de explorar esse conceito, a unidade didática de inclusão de 

classe foi dividida em três sequências didáticas intituladas “Vamos formar grupos?”, “Salada 

de frutas” e Jogo dos peixes”. 

 A sequência intitulada “Vamos formar grupos?”, é baseada nos relatórios das atividades 

realizadas durante as duas primeiras edições do projeto de extensão intitulado “A Matemática 

na Educação Infantil” (MENESTRINA, MANDLER, LEONARDO, 2011, 2012). Foi 

desenvolvida com o propósito de trabalhar o conceito de inclusão de classes, classificação e 

ordem lógica. A atividade consiste em formar grupos com características determinadas, por 

exemplo, o professor pode solicitar que formem um grupo de meninas e outro grupo de 

meninos, um grupo de crianças que têm cabelos compridos e os que têm cabelos curtos. A cada 

rodada sugere-se ao professor mudar as características solicitadas.  

 Durante a atividade o professor pode levantar questionamentos que explorem o conceito 

de inclusão de classes, por exemplo, “Há mais meninas ou mais meninos? Como vocês 

sabem?”, “E se eu juntar todos vocês novamente, terá mais crianças ou mais meninas (escolha 

o que estiver em um número maior)?”. Essas perguntas são importantes para verificar quais 

crianças já desenvolveram o conceito de inclusão. 

Todavia, essa atividade pode ser adaptada dependendo das condições da sala de aula, o 

professor pode explorar as características que estiver a sua disposição, apenas é necessário que 

reformule as questões. 

A segunda sequência didática intitulada “Salada de frutas”, também foi baseada nos 

relatórios das atividades realizadas durante as duas primeiras edições do projeto de extensão 

intitulado “A Matemática na Educação Infantil” (MENESTRINA, MANDLER, LEONARDO, 

2011, 2012). Foi desenvolvida também com a intenção de trabalhar o conceito de inclusão de 

classes, classificação e ordem lógica, por meio de uma atividade envolvendo figuras de nove 

laranjas e três maçã, como mostra a figura5. 
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Figura 5: Figuras de alimentos. 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir de site dicas de nutrição10 e veja.abril11. 

 

Esta atividade pode ser realizada com diferentes figuras, por exemplo, flores, animais, 

veículos, etc, desde que não se modifique a sua estrutura e respeite as quantidades sugeridas. 

Uma vez que, segundo Visca (2008, p.157): “É fundamental – usar um material que reproduza 

a realidade cultural do entrevistado”, neste caso a criança. 

Dito isso, antes de iniciar a atividade com as figuras é apropriado que o professor já 

tenha de alguma forma oportunizado as crianças contato direto com estes alimentos. Esse 

contato, faz com que elas se sintam familiarizadas com os objetos, e tenham conhecimentos 

prévios para responder as questões sugeridas durante a atividade. 

Após as crianças se familiarizarem com as figuras, o professor deve levantar as seguintes 

indagações: “As laranjas são frutas?”, As maçãs são frutas? ”.  Com essas perguntas o professor 

pode verificar se a criança compreende que ambas fazem parte de um todo, que neste caso, é o 

todo da família das frutas. Caso, a afirmação seja positiva o professor pode prosseguir com a 

seguintes questão: “Você tem mais laranjas ou frutas? Como você sabe? ”. 

Logo, com essas e outras perguntas que constam no caderno didático-pedagógico o 

professor poderá verificar se a criança está utilizando a reversibilidade, ou seja, está percebendo 

a inclusão de classe. 

A última sequência didática da unidade de inclusão de classes é intitulada “Jogo dos 

peixes”, assim como as anteriores pretende desenvolver o conceito de inclusão de classes, 

classificação e ordem lógica. É um jogo composto de onze figuras de peixes, dois aquários e 

                                                           
10 Disponível em: <http://www.dicasnutricao.com.br/beneficios-da-laranja-para-saude/>. Acesso em 15 abr. 2016. 
11 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/saude/cinco-lanchinhos-ideais-para-uma-dieta-correta/>.Acesso em 15 

abr. 2016. 
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um dado contendo duas características (bolas e listras) presentes nos peixes, com mostra a 

figura 6. 

 

Figura 6: Atividade de figuras de peixes e aquário. 

 

Fonte: Site Freepik.com12 e site Sugestões de Atividades Prof.ª Ana Franciele, 201113. 

 

 

Antes de iniciar o jogo é importante que o professor já tenha trabalhado o conceito de 

peixe em outro momento. Além disso, sugere-se ao professor apresentar após as figuras de 

peixes as crianças, somente após ter trabalhado com o próprio animal, sendo através de um 

aquário da própria escola ou de alguma criança. Caso ele não disponha desta possibilidade, no 

mínimo um vídeo sobre o assunto. 

O jogo dos peixes pode ser jogado por duas crianças, que receberam a imagem de dois 

aquários, sendo um para cada, um dado contendo em suas faces bolas e listras e onze peixes, 

dos quais, seis possuem o corpo coberto com listras e cinco possuem o corpo coberto por bolas.  

O propósito do jogo consiste que a cada rodada a criança na sua vez, lance o dado e 

escolha um peixe com a característica (listras ou bolas) determinada pela face do dado que cair 

para cima, devendo o mesmo colocá-lo em seu aquário, vencerá o jogo aquele que possuir mais 

peixes em seu aquário.  

Durante o jogo o é recomendado ao professor uma série de questionamentos, como por 

exemplo, “Por que você escolheu este peixe? ”, “Quais peixes sobraram? ”, “Por que você não 

escolheu outro tipo de peixe? ”, etc. Pois acredita-se que essas questões podem ajudar o 

                                                           
12 Disponível em: <http://br.freepik.com/vetores-gratis/colecao-dos-animais-do-mar_952250.htm>. Acesso em 12 

maio. 2016. 
13 Disponível em: < http://ananhaia.blogspot.com.br/2011/01/atividade-peixe-no-aquario.html >. Acesso em 12 

maio 2016. 
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professor compreender qual raciocínio foi empregado pela criança, ou seja, o que motivou a 

escolher uma figura e não outra, verificando se a mesma emprega o conceito de classificação.  

O jogo terminará quando não restarem mais peixes para pescar, então o professor pode 

levantar questões como, “No total, têm mais peixes com listras ou com bolinhas? Por quê?” e 

“No total, têm mais peixes com listras ou têm mais peixes?”. Essas perguntas pode permitir ao 

professor avaliar se as crianças já possuem o conceito de inclusão de classe. 

 Assim, as sequências apresentadas nesta unidade didática foram criadas com a 

finalidade de estimular a inclusão hierárquica, em conformidade com o prevê a teoria piagetiana 

a respeito deste conceito.  

Para tanto, utilizou-se de atividades lúdicas, que propiciam as crianças a compreensão 

de que os grupos de frutas, peixes e crianças são conjuntos, que podem posteriormente serem 

divididos em subconjuntos menores. Mas que acima de tudo não perdem sua característica 

original, por exemplo, as frutas representam um conjunto, dentro delas podemos ter o 

subconjunto das laranjas e das maçãs que também são elementos pertencentes ao conjunto das 

frutas.  

 

4.1.3 Seriação 

 

A terceira unidade do caderno didático-pedagógico trata a respeito do conceito de 

seriação, por compreendê-lo como uma operação lógica que também desempenha um papel 

importante para a construção do conceito de número, de modo que, para Piaget (1982) esse 

conceito é responsável pela origem da gênese do número.  

Portanto, segundo Piaget e Szeminska (1975) a seriação é um processo do qual, se 

realiza comparações entre objetos, pessoas ou animais, buscando os atributos que os diferem. 

Igualmente para MacDonald (2009, p.64) a seriação é vista como: 

 

[...] um arranjo de objetos em uma série a partir de alguns critérios prescritos, tais 

como tamanho, forma, cor, peso, comprimento ou textura. Ela abarca todos os 

aspectos da medição. Seriar segundo o tamanho, por exemplo, é colocar os objetos 

em ordem do menor ao maior, ou do maior ao menor. 

 

Dessa forma, pode-se dizer que a seriação possui uma estrutura lógica completamente 

diferente da estrutura de classificação, uma vez, que a classificação é um processo de separação 

que enfatiza as semelhanças, a seriação por outro lado, compara os objetos de forma a 

estabelecer suas diferenças. De modo que para Wadsworth apud Queiroz et al (2009, p.301): “ 

a seriação é a capacidade de ordenar mentalmente objetos de acordo com as suas diferenças 
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(comprimento, peso e volume), em ordem crescente ou decrescente”. E a partir dela a criança 

irá estabelecer uma ordem entre os elementos, originando posteriormente uma sequência. 

Nessa perspectiva, as sequências didáticas desta unidade foram desenvolvidas com o 

objetivo de contribuir para a construção da noção de seriação. Por meio de atividades que 

buscam explorar o conceito de maior e menor, de antes e depois, ampliando o pensamento 

lógico, por meio de situações problemas que utilizem sequência lógica. 

Sendo assim, a primeira sequência didática intitulada “Vamos medir as alturas”, foi 

elaborada com o intuito de trabalhar o conceito de seriação, comparação visual e ordem lógica, 

por meio de um mural de alturas. Apoiou-se na atividade intitulada “Que tamanho meu corpo 

têm”, de Santos (2009) e também nos relatórios das atividades realizadas durante as duas 

primeiras edições do projeto de extensão intitulado “A Matemática na Educação Infantil” 

(MENESTRINA, MANDLER, LEONARDO, 2011, 2012). 

Essa sequência consisti em trabalhar as relações de semelhanças e diferenças entre o 

corpo das crianças com o corpo dos seus pares, utilizando-se um instrumento não convencional 

de medida o barbante, realizando comparações de comprimento por meio da altura (mais 

baixo/mais alto). 

No entanto, sugere-se ao professor realizar uma aula introdutória sobre o conceito de 

medidas de comprimento, com o intuito de familiarizar o conceito de altura com as crianças.  

Assim, utilizando um barbante e um papel grafite de aproximadamente um metro e meio 

de largura por dois metros de comprimento colado na parede, o professor poderá solicitar a cada 

criança, um de cada vez que fique em pé e encostado no papel grafite, e o professor marcará 

com um lápis no papel a altura que corresponde a criança, colocando um barbante com o 

respectivo tamanho. Com todas as alturas das crianças, o professor poderá realizar as seguintes 

perguntas:  “Qual criança possui a menor altura? ”, “Qual criança possui a maior altura? ”, etc.  

Em um segundo momento sugere-se ao professor, construir com as crianças um novo 

mural utilizando os barbantes do mural anterior, que representa suas respectivas alturas. 

Entretanto, para esse novo mural os barbantes deverão ser colocados em ordem crescente, ou 

seja, do menor para o maior. Essa construção permite ao professor explorar as relações de maior 

e menor, desenvolvendo o conceito de seriação por meio de uma atividade prática. 

Já a segunda sequência didática desta unidade, busca desenvolver a seriação com mais 

de três elementos, por meio de uma atividade lúdica cuja proposta é montar uma sequência de 

objetos em ordem crescente, com diferentes tamanhos, como mostra a figura 7. 

 

Figura 7: Organização de figuras de objetos com tamanhos diferentes. 
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Fonte: Site pixabay.com14 e site br.pinterest.15. 

 

Sendo intitulada como “Quem vem primeiro?”, foi desenvolvida a partir de adaptações 

realizadas sobre a atividade “Seriação” proposta por Simons (2006, p.145). 

Todavia, antes de iniciar esta atividade recomenda-se ao professor já ter trabalhado com 

a atividade anterior, a sequência intitulada “Vamos medir as alturas”, uma vez que, é sempre 

importante partir de atividades que envolvam o corpo. Também recomenda-se realizar 

atividades anteriores, partindo de objetos reais de sala de aula, por exemplo, lápis e brinquedos 

de diferentes tamanhos, assim trabalhando de maneira mais concreta possível, para 

posteriormente trabalhar com as figuras.    

Esta atividade foi dividida em três níveis, o primeiro é composto de três figuras de carros 

em três tamanhos diferentes, no qual o professor pode solicitar a criança que distribua na ordem 

que preferir. Essa ação, poderá dar indícios ao professor sobre qual raciocínio a criança está 

utilizando ao escolher uma determina figura e não outra, verificando se o mesmo seria por 

duplas, por exemplo, escolhe duas figuras e faz comparação, e se consegue colocar as figuras 

em ordem crescente ou decrescente. 

O segundo nível é composto por seis figuras de árvores em tamanhos distintos, que 

poderão ser organizadas pelas crianças sobre uma régua, como uma linha de base, em ordem 

crescente (do menor para o maior). Caso a criança apresente dificuldade para iniciar a 

sequência, o professor poderá iniciá-la com três figuras solicitando a criança que continue.   

Já o terceiro nível é composto de dez figuras de lápis, em tamanhos diferentes, no qual 

o professor poderá guardar uma figura do meio da sequência e entregar as crianças somente as 

nove figuras, todas misturadas. Em seguida poderá solicitar as crianças que coloquem em ordem 

                                                           
14 Disponível em: < https://pixabay.com/pt/carros-colorido-ve%C3%ADculos-estrada-42633/>. Acesso em 15 

maio 2016. 
15 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/351562314641310136/>. Acesso em 15 maio 2016. 
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crescente (da menor para a maior), utilizando uma régua para servir como linha de base. Caso 

a criança desempenhe com sucesso a tarefa anterior, o professor poderá entregar a figura que 

deixou reservado no início da atividade, e solicitar que o mesmo coloque a figura no lugar que 

julgar adequado. Por fim, com todas as figuras misturadas novamente, poderá ser solicitado as 

crianças que entregue as figuras em ordem crescente. O professor poderá colocar as figuras na 

ordem que a criança entregou sem que ela veja, uma sugestão é utilizar uma caixa como 

barreira. 

A última sequência didática desta unidade foi intitulada como “Organização de cenas”, 

desenvolvida a partir de adaptações realizadas sobre a atividade “Seriação” proposta por 

Simons (2006, p.72) e também nos relatórios das atividades realizadas durante as duas primeiras 

edições do projeto de extensão intitulado “A Matemática na Educação Infantil” 

(MENESTRINA, MANDLER, LEONARDO, 2011, 2012). 

Essa sequência busca trabalhar o conceito de seriação, por meio de uma atividade lúdica 

cuja proposta é montar uma sequência lógica, em que a ordem dos acontecimentos dos fatos 

deve ser respeitada. Para tanto, é composta de quatro sequências lógicas divididas em quatro 

níveis de dificuldade, como mostra a figura 8.  

Figura 8: Organização de cenas. 

 
Fonte: Site pinterest.com16, Site Neurociência cognitiva aplicada à educação e distúrbios de aprendizagem17 e 

Mariana (2016)18. 

 

O professor poderá iniciar com a primeira sequência lógica composta apenas de duas 

cenas, que representa o primeiro nível da atividade. Neste momento ele poderá solicitar as 

crianças que coloquem as figuras na ordem que acreditam terem acontecido os fatos. É 

                                                           
16 Disponível em: <https://www.pinterest.com/pin/538743174153825316/>. Acesso em 20 maio 2016. 
17 Disponível em: <https://pgpneuroeducacao.wordpress.com/sabia-que/atividades-organizacao-espaco-

temporal/>. Acesso em 20 maio 2016. 
18 Disponível em: < https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedgehogacademy.sequencesfree>. 

Acesso em 20 maio 2016. 
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importante que o professor levante questionamentos, que oportunize as crianças explicar o 

motivo das suas escolhas.  

Caso a criança tenha desempenhado com destreza o primeiro nível, o professor poderá 

prosseguir a atividade, mas agora com a segunda sequência de ordem lógica composta de três 

cenas, prosseguindo de maneira semelhante a anterior. O terceiro e o quarto nível deverá ser 

aplicado de forma semelhante aos demais, porém o terceiro é composto por quatro cenas e o 

quarto por cinco cenas.  

Assim, essas sequências foram criadas com o propósito de estimular o uso da seriação 

em atividades práticas e lúdicas, visando o estimulo da ordem lógica.  

 

4.1.4 Correspondência termo a termo  

  

 Ficou estabelecida como a quarta unidade do caderno didático-pedagógico o conceito 

de correspondência termo a termo, por compreender que este conceito decorre da classificação, 

inclusão e seriação. Visto que, na classificação o sujeito separa os objetos por características 

semelhantes, com a inclusão de classe percebe que todos fazem parte de um conjunto que pode 

ser divido em partes, e na seriação pode distribui-los obedecendo a uma ordem. Sendo assim, a 

correspondência termo a termo na construção do conceito de número está vinculada ao fato de 

corresponder uma quantidade a esses conjuntos, que já foram classificados, incluídos e seriados. 

Sendo assim, Piaget e Szeminska (1975, p.56) referiu-se à correspondência termo a 

termo, ou também conhecida como correspondência biunívoca, como: “[...] recíproca entre duas 

coleções deveria conduzir à equivalência das coleções correspondentes [...] a quantificação é 

tão desenvolvida que a correspondência nem mesmo entra em conflito com as aparências 

contrárias e se subordina de saída à percepção especial”. Em outras palavras, cada elemento de 

um conjunto irá se corresponder com um único do outro, não importando sua disposição 

espacial, a correspondência termo a termo entre eles permanecerá. 

Portanto, para Teixeira (2007) é preciso estabelecer uma correspondência biunívoca 

entre um conjunto de objetos e um número, sendo que cada objeto deve ser contado uma única 

vez. Semelhantemente Ermel (1991, p.4) esclarece que: 

É necessário compreender bem que o número natural não é um objeto, nem uma 

propriedade vinculada a objetos, mas sim uma propriedade vinculada a conjuntos. [...] 

A noção de número natural como propriedade de um conjunto aparecerá na medida 

em que se poderá estabelecer correspondência termo a termo entre conjuntos. [...] O 

emprego sistemático da correspondência termo a termo permite classificar os 

conjuntos e atribuir a cada classe um número: a classe de todos os conjuntos que têm 

objetos em quantidade igual aos dedos da mão define o numeral “cinco”. [...] Convém 
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frisar a importância, para a elaboração da noção de número natural, das atividades de 

classificação, de seriação, de correlação termo a termo realizadas na escola maternal. 

 

Com essa perspectiva foram elaboradas três sequências didáticas cujo foco principal é 

oportunizar a construção da noção de correspondência termo a termo, explorar o conceito de 

classificação, visto que estão intimamente ligados, ampliando o pensamento lógico por meio de 

situações problemas. Também é preciso ressaltar que as atividades buscam incentivar o trabalho 

com quantidades, favorecendo o uso da contagem. Uma vez que, segundo Teixeira (2007, p. 

80): 

Essa “contagem” genérica aplica à comparação de coleções, bem como o 

conhecimento de pequenos números como nos casos em que a criança afirma haver, 

por exemplo, tantos vasos para tantas plantas, então tem quatro, estão presentes nas 

crianças pequenas. Ainda, a utilização de palavras que expressam números, no caso 

da contagem de rotina e mesmo algumas hipóteses sobre grandes e pequenos números, 

baseadas na quantidade de algarismos dos mesmos, são noções com as quais as 

crianças, no geral, chegam à escola, e por meio das quais é possível trabalhar a 

construção da noção de número. 

 

 Logo, a primeira sequência didática intitulada “Jogo da memória de números”, foi 

elaborada com o objetivo de desenvolver o conceito de correspondência termo a termo, 

classificação, comparação visual e ordem lógica, por meio de um jogo da memória de numerais, 

como mostra a figura 9. 

 

Figura 9: Jogo da memória de números. 

 

Fonte: Site smartkids19. 

 

  Essa sequência foi baseada nos relatórios das atividades realizadas durante as duas 

primeiras edições do projeto de extensão intitulado “A Matemática na Educação Infantil” 

(MENESTRINA, MANDLER, LEONARDO, 2011, 2012). 

                                                           
19 Disponível em: <http://www.smartkids.com.br/atividade/numerais-memoria-1-a-10>. Acesso em 20 maio 2016. 
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 Trata-se de um jogo da memória de numerais, cujo objetivo é corresponder as cartas que 

contém a representação do algarismo com a carta que contém representação da quantidade de 

objetos referente aquele algarismo, por exemplo, a carta com o algarismo um irá se 

corresponder com a carta que possui a figura do trem.  

 Para realização deste jogo é necessário a participação de duas crianças, uma vez que, 

sairá vencedor aquele que possuir o maior número de pares, quando não restar cartas sobre a 

mesa. 

 Durante a partida o professor poderá levantar diversos questionamentos que irão 

verificar se as crianças conseguem realizar a correspondência entre as cartas, ou se estão apenas 

fazendo por tentativa e erro. Como também, poderá analisar se as crianças utilizam alguma 

estratégia para escolher as cartas, ou se simplesmente selecionam ao acaso. 

 A segunda sequência didática intitulada “Bingo dos números”, foi desenvolvida com o 

objetivo de trabalhar o conceito de correspondência termo a termo, por meio de um jogo de 

bingo de numerais, como mostra a figura 10. 

 

Figura 10: Bingo dos números. 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir de site Aprendendo com a tia Debora20. 

 

Essa sequência didática foi baseada nos relatórios das atividades realizadas durante as 

duas primeiras edições do projeto de extensão intitulado “A Matemática na Educação Infantil” 

(MENESTRINA, MANDLER, LEONARDO, 2011, 2012). 

 Para realizar a aplicação do jogo é necessário que cada criança receba uma cartela 

contendo uma sequência de números diferentes. Feito isso o professor poderá sortear um 

                                                           
20 Disponível em: < http://aprendendocomtiadebora.blogspot.com.br/2015/10/cartaz-com-numeros.html>. Acesso 

em 20 maio 2016. 
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número entre um e nove, caso a criança possua este número em sua cartela, ela poderá colocar 

um marcador sobre este número. Contudo, durante o sorteio o professor poderá optar em 

mostrar o número sorteado, ou apenas falar. O final do jogo acontece quando uma criança 

completar totalmente a sua cartela. 

 Esse jogo pode permitir ao professor analisar quais crianças conseguem localizar os 

números, quais métodos eles utilizam para isso, por exemplo, utilizam a contagem, fazem 

comparações entre o número que foi mostrado em relação aos números que estão na cartela.   

 Por fim a última sequência didática desta unidade é intitulada como “Jogo das argolas”, 

foi produzida com o intuito de colaborar com a construção do conceito de correspondência 

termo a termo, desenvolvendo a coordenação motora, as noções de cores e a classificação por 

meio de um jogo de argolas. 

Esse jogo foi baseado nos relatórios das atividades realizadas durante as duas primeiras 

edições do projeto de extensão intitulado “A Matemática na Educação Infantil” 

(MENESTRINA, MANDLER, LEONARDO, 2011, 2012). É composto de uma argola, dez 

garrafas pets, numeradas de um a dez, todas em cores diferentes e dez fichas quadradas nas 

cores dos números representados na garrafa, como mostra a figura 11. 

 

Figura 11: Jogo das argolas. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

Para realizar a aplicação deste jogo é necessário que as crianças façam uma fila, um 

após o outro, atrás de uma marca de saída pré-determinada pelo professor, com uma distância 

de três metros da marca de lançamento. Sugerindo-se ao professor colocar as garrafas agrupadas 

a uma distância de 40 cm da marca de lançamento. Feito isso, cada criança poderá sair da marca 

de saída e ir andando até a marca de lançamento, não poderá ultrapassar esta marca, ao chegar 

lá poderá lançar uma argola sobre as garrafas, cada um terá direito a três lançamentos por 
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jogada. Caso acerte uma garrafa, deve pegar a quantidade de fichas na cor que está representada 

pelo número que se encontra na superfície da garrafa. 

Portanto, neste momento a criança poderá estar realizando duas correspondências uma 

entre a cor da garrafa e a cor das fichas, e a outra entre o algarismo impresso na garrafa e a 

quantidade de fichas que representa esse número. 

 

4.1.5 Conservação (líquido, massa e superfície) 

 

 O conceito de conservação (líquido, massa e superfície) foi escolhido como a última 

unidade do caderno didático-pedagógico, por compreendê-lo como a última relação a ser 

adquirida pela criança na construção do conceito de número. Uma vez que, segundo Piaget e 

Szeminska (1975), quando a criança já possui a habilidade de corresponder, por meio da 

conservação ela irá compreender que, mesmo que aja variações no arranjo espacial dos objetos 

que foram correspondidos, a quantidade permanecerá, desde que não se retire ou adicione algo. 

 Sendo assim, Piaget e Szeminska (1975, p.24) considera que: 

[...] a necessidade de conservação constitui, pois uma espécie de a priori funcional do 

pensamento, ou seja, à medida que seu desenvolvimento ou sua interação histórica se 

estabelece entre os fatores internos de seu amadurecimento e as condições externas da 

experiência, essa necessidade se impõe necessariamente. 

 

Portanto, entende-se que é necessário que se compreenda o conceito de conservação, 

para realizar a construção do conceito de número. Existem vários tipos de conservação 

abordadas na teoria piagetiana, nesta unidade, optou-se em trabalhar com três, conservações: 

de líquidos, de superfícies ou espaços e de matéria ou massa. 

 

4.1.5.1 Conservação de Líquidos 

 

 A conservação de líquidos foi a primeira, abordada na sequência didática intitulada 

“Onde tem mais?”, cujo principal objetivo é oportunizar a construção deste conceito por meio 

de uma atividade com copos plásticos. Essa sequência didática foi baseada nos relatórios das 

atividades realizadas durante as duas primeiras edições do projeto de extensão intitulado “A 

Matemática na Educação Infantil” (MENESTRINA, MANDLER, LEONARDO, 2011, 2012). 

 Para tanto, de acordo com Visca (2008, p.77), a tarefa de conservação de líquidos 

implica em compreender “que a quantidade de líquido-transvasado em recipientes com distintas 

dimensões-permanece constante apesar das mudanças de forma”. Em outras palavras, segundo 

o conceito de conservação não importa o formato do recipiente, o volume do liquido contido 
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nele permanecerá idêntico, caso não se tire ou adicione. Entretanto, Visca (2008) afirma que 

crianças menores tende a dizer que recipientes mais estreitos e altos, ou mais largos e baixos, 

possuem mais líquidos. 

 Desse modo, na sequência de conservação de líquidos buscou-se desenvolver uma 

atividade, onde as crianças poderiam despejar o conteúdo de quatro jarras transparentes de um 

litro, em copos descartáveis de quatro tamanhos diferentes (50 ml, 180 ml, 250 ml e 400 ml), 

com mostra a figura 12. 

 

Figura 12: Quatro grupos de copos contendo água em diferentes tamanhos. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Feito isso, o professor poderá levantar questionamentos, com intuito de estimular o uso 

da conservação, como por exemplo, perguntando “Onde tem mais água? ”, talvez a criança já 

seja capaz de perceber, que a quantidade de água não depende do tamanho do copo, ela 

permanece idêntica se nada foi tirado ou acrescentado. Muitas vezes o que está em questão é o 

fato que quanto menor o copo, menor será sua capacidade de armazenamento de água e vice-

versa.  

 

4.1.5.2 Conservação de Massa  

 

Já a segunda sequência didática explora o conceito de conservação de matéria (massa), 

por meio de uma atividade lúdica com massa de modelar. Essa sequência foi proposta a partir 

de adaptações realizadas sobre a experiência piagetiana intitulada “Conservação de matéria” 

proposta por Visca (2008, p.91) e Sampaio (2012, p.54). 



68 
 

A conservação de matéria, assim como a conservação de líquidos baseia-se no fato de 

que não importa quais sejam as modificações realizadas na matéria, a quantidade se conservará. 

Porquanto, Visca (2008, p.91) esclarece que: 

 

Enquanto crianças pequenas, em geral, menores de 5-6 anos julgam que se uma bola 

de massa de modelar é deformada – adotando uma forma distinta – tem mais ou menos 

do que quando apresentava a forma de bola, geralmente as crianças a partir dos 7 anos 

consideram que a quantidade de matéria pode não variar apesar da transformação e 

podem explicar que a modificação da forma é uma transformação nula usando 

argumentos de identidade, de reversibilidade e de compensação. 

 

Com essa perspectiva, a atividade “Brincando com massinhas” foi dividida em três 

variações, que tratam de três modificações diferentes realizadas em duas bolas de massinha de 

modelar de mesma quantidade. A primeira variação consisti em solicitar as crianças que 

escolham uma das bolas e a deforme de maneira que fique na forma de uma “salsicha”, ou seja, 

poderá realizar um alargamento na massa de modelar. A segunda, ao escolher uma bola, 

poderão achata-la em formato de pizza. Já última variação o professor poderá solicitar que 

realizem uma deformação, onde a bola escolhida deverá ser dividida em cinco bolinhas de igual 

quantidade. 

Durante as deformações são dadas sugestões ao professor de questões, que poderão 

permitir compreender se as crianças já possuem o conceito de conservação de massa, ou seja, 

se conseguem perceber que a quantidade de massa não muda, mesmo que mude seu formato. 

 

4.1.5.3 Conservação de superfície 

 

Por fim, a última sequência didática desta unidade diz respeito ao conceito de 

conservação de superfície, e foi elaborada a partir de adaptações realizadas sobre a experiência 

piagetiana intitulada “Conservação de superfícies” proposta por Visca (2008, p.91) e Sampaio 

(2012, p.54). 

A conservação de superfície pode ser entendida de acordo com Visca (2008), como o 

fato de compreender que de duas superfícies iguais, forem subtraídas quantidades iguais, a 

igualdade permanece. Porém, para Visca (2008, p.59): “quem ainda não construiu esta noção e 

se guia pela percepção bastará com que as superfícies variem de posição para que o sujeito 

estime que as superfícies que permaneceram não mantêm a igualdade”. 
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Sendo assim, a atividade “Jogo das vacas” foi desenvolvida com o intuito de buscar a 

utilização do conceito de conservação de superfícies, por meio de uma atividade lúdica 

envolvendo peças de blocos lógicos e a figuras de vacas, como mostra a figura 13. 

 

Figura 13: Material para atividade de Jogo das vacas. 

 

Fonte: Organizado pela autora a partir de site colorir.com21. 

 

A atividade foi dividida em três momentos, ambos iniciando com duas folhas 

retangulares na cor verde, duas figuras de vacas e seis peças quadradas na cor amarela com 4 

cm de lado. As folhas retangulares representam dois campos de pastagem, onde cada vaquinha 

iria se alimentar de maneira igual, pois os campos têm as mesmas dimensões. Entretanto, 

decidiu-se colocar casas sobre ambos os pastos, representadas pelas peças quadradas. Todavia 

embora seja colocada a mesma quantidade em cada pasto, as posições em que essas foram 

inseridas se diferem, como mostra a figura 14, 15 e 16.  

 

Figura 14: Representação da modificação com quatro peças. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

                                                           
21 Disponível em: < http://galeria.colorir.com/animais/a-quinta/vaca-leiteira-pintado-por-vaca-fe-554136.html>. 

Acesso em 30 maio 2016. 
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Figura 15: Representação da modificação com quatro peças. 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Figura 16: Representação da modificação com quatro peças 

 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

 Durante a realização das modificações foi proposto ao professor alguns 

questionamentos, como por exemplo, “Agora, as vaquinhas comerão a mesma quantidade de 

pastos em seus campos? Por quê? ”. Questões como essas poderão permitir analisar quais 

crianças, já compreende a conservação de superfície, ou seja, já conseguem perceber que a 

quantidade de pasto não muda, e que as casas estão em posições diferentes ocupam os mesmos 

espaços. 

 Com isso, foi apresentado todas as sequências didáticas desenvolvidas para o caderno 

didático-pedagógico, a respeito da construção do conceito de número na concepção piagetiana. 

No próximo tópico apresentam-se os resultados e discussões realizados no curso de formação 

continuada que contribuíram na elaboração do caderno didático-pedagógico. 
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4.2 CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: RESULTADOS E DISCUSSÕES 

SOBRE O CADERNO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

 

O curso contou com a participação de quinze inscritos, dos quais doze possuíam 

formação em pedagogia, uma formação em licenciatura em matemática e outros dois possuíam 

ensino médio. Quanto a atuação dos participantes, verificou-se que 80% dos inscritos 

desempenham atividades na Educação Infantil, em cargos que variam entre professores, 

assistentes pedagógicos e pedagogos.  

A participação destes docentes foi de grande importância para o desenvolvimento deste 

trabalho, uma vez, que além de contribuir para a melhoria do produto educacional, essa 

participação proporcionou um alcance amplo das atividades realizadas. Sendo que, cada 

cursista levou para sua unidade escolar o material desenvolvido, e aplicou com seus educandos 

as atividades propostas, numa ação multiplicadora. 

Entretanto, devido as atividades referentes a semana da criança nas instituições de 

Educação Infantil, ocorreu uma pequena alteração nas datas das apresentações de seminários 

que foram mencionadas no cronograma que consta no capitulo 2, sendo transferidas para os 

dias 24/10 e 27/10, consequentemente adiando o encerramento das atividades para o dia 31/10.  

Assim, conforme consta no cronograma anteriormente citado, o primeiro encontro do 

curso de formação continuada ocorreu no dia 22 de setembro de 2016. Foi realizada a 

apresentação dos objetivos, e a introdução da teoria piagetiana a respeito da construção do 

conceito de número. Neste dia foram entregues e assinadas pelos participantes as autorizações 

de uso de fotografias, vídeos e gravações, que consta no anexo D e o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE), em que foram informados que poderiam recusar-se a participar ou 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. O TCLE 

mencionado encontra-se no anexo E. 

  O segundo encontro foi marcado pelo início das atividades práticas que foram realizadas 

no formato de cinco oficinas. Nessas oficinas os participantes desenvolveram materiais 

propostos pelo caderno didático-pedagógico, que tinham como objetivo trabalhar os conceitos 

de classificação, inclusão de classe, seriação, correspondência termo a termo e conservação, 

consideradas pela teoria piagetiana fundamentais para a construção do conceito numérico. 

Sendo assim, na oficina de classificação foram desenvolvidas as seguintes atividades: jogo dos 

blocos lógicos, história do pirata e monte o seu time. Na figura 17, observam-se os participantes 

construindo os materiais necessários para aplicação do jogo dos blocos lógicos.  
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Figura 17: Alunos do curso construindo materiais para o jogo dos blocos lógicos. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

No terceiro encontro foi realizada a oficina de inclusão de classe, que teve como objetivo 

desenvolver o conceito de inclusão de classes por meio de três sequências didáticas intituladas: 

Vamos formar grupos?, salada de frutas e jogo dos peixes. Na figura 18 observam-se os 

participantes confeccionando os materiais necessários para aplicação do jogo dos peixes. 

 

Figura 18: Participantes desenvolvendo os materiais para o jogo dos peixes. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

O quarto encontro ocorreu no dia 03 de outubro de 2016, e foi abordado o conceito de 

seriação. Esse conceito foi trabalhado nas seguintes sequências didáticas: Vamos medir as 

alturas, quem vem primeiro? e organização de cenas. Na figura 19 observam-se os participantes 

construindo os materiais da sequência didática quem vem primeiro?. 
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Figura 19: Participantes desenvolvendo materiais para atividade de organização com figuras de 

objetos com tamanhos diferentes. 

 

Fonte: Produção da própria autora. 

 

No quinto encontro foi realizada a oficina de correspondência termo a termo, onde foram 

desenvolvidas as seguintes atividades: Jogo da memória de números, bingo dos números e jogo 

das argolas. Na figura 20, observam-se os participantes elaborando os números e fichas 

necessários para construir as garrafas que serão utilizadas durante o jogo das argolas, esses 

materiais são necessários para realização do jogo, como foi mostrado no capitulo quatro deste 

trabalho. 

 

Figura 20: Participantes desenvolvendo os materiais do jogo das argolas. 

 

Fonte produção da própria autora. 

 

Na última oficina foi abordado o conceito de conservação por meio das seguintes 

atividades: onde tem mais?, brincando com massinha e jogo das vacas. Nesse encontro também 

foi realizado confecção de matérias para a atividade jogo das vacas. 
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Após a confecção de todos os materiais necessários para aplicação prática das atividades 

do caderno didático-pedagógico, foi distribuído entre os participantes, uma das cinco unidades 

que compõe o caderno. Com essa divisão três pessoas ficaram responsáveis para aplicar as 

atividades de classificação, quatro para as atividades de inclusão de classes, três para seriação 

e correspondência termo a termo e duas para as atividades de conservação. Essa divisão foi 

realizada respeitando o direito de escolha de cada um dos envolvidos, que em sua maioria 

escolheu pelo critério de faixa etária do público alvo que eles possuíam contato. Assim as 

atividades práticas foram desenvolvidas pelos participantes durante aproximadamente duas 

semanas, totalizando 10 horas de aplicação, em centros de Educação Infantil e escolas da cidade 

de Joinville.  

A partir dessas aplicações os participantes analisaram o caderno, e apresentaram 

possíveis melhorias que poderiam ser implementadas, por meio da apresentação de seminários, 

que ocorreram em dois encontros. Para tanto, durante a aplicação das atividades foi sugerido 

aos professores que buscassem respostas para as seguintes questões: 

1. O público alvo mencionado no início da unidade estava de acordo para as atividades 

apresentadas?; 

2. O grau de dificuldade das atividades estava pertinente com a proposta do trabalho?; 

3. O diálogo apresentado ao professor estava de acordo com o objetivo da atividade?; 

4. Quais melhorias poderiam ser realizadas na estrutura do caderno didático-pedagógico?. 

 

As aplicações das atividades desenvolvidas foram apresentadas pelos participantes em 

forma de seminário, levantando apontamentos a respeito da utilização do material proposto. 

Esses seminários foram gravados para que fosse possível analisa-los posteriormente. Essas 

gravações foram permitidas mediante a assinatura dos entrevistados no termo de consentimento 

para gravação que consta no anexo D. 

     O armazenamento dos dados coletados foi realizado por meio de pendrive do próprio 

pesquisador, guardado em local seguro e de acesso exclusivo deste pesquisador.  

Sendo assim, durante as apresentações as questões acima foram respondidas pelos 

participantes em forma de entrevistas individuais de caráter exploratório. 

Segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p.27) as entrevistas de neste formato, 

permitem “eventuais indagações ou levantamento de dados e informações que não estejam 

contempladas no formulário”.  
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O objetivo destas entrevistas era analisar as percepções dos professores da Educação 

Infantil referente à aplicabilidade em sala de aula das atividades propostas pelo caderno 

didático-pedagógico. 

Portanto, para apresentar as percepções dos participantes sem comprometer sua 

identificação foi necessário utilizar alguns códigos, como por exemplo, P1CA, que significa 

primeiro participante da unidade de Classificação. Sendo assim, na codificação P significa 

participante, o número significa a ordem do participante e a última letra trata o nome da unidade 

ou conceito que o mesmo desenvolveu, podendo ser CA (classificação), IN (inclusão de classe), 

SE (seriação), CR (correspondência termo a termo) e CV (conservação). 

Contudo, neste trabalho foi apresentado apenas as respostas ou sugestões que foram 

consideradas pertinentes pela pesquisadora e utilizadas na atualização do caderno didático-

pedagógico.  

Dito isto, em relação a unidade de classificação foi escolhido as observações e sugestões 

de dois participantes. O primeiro participante aplicou as atividades com crianças que se 

encontravam na faixa etária de três a quatro anos. De acordo com P1CA as crianças de três anos 

apresentaram mais dificuldades, em responder corretamente as questões apresentadas na 

atividade do jogo dos blocos lógicos, pois só conseguiram classificar pelo critério de cor. Em 

relação a atividade monte seu time, também não conseguiam observar as características 

presentes nas imagens. Logo em razão disso, foi estipulado no caderno didático que essas 

atividades sejam realizadas com crianças na faixa etária de quatro a sete anos. Essa decisão foi 

tomada com base na opinião dos participantes, e também seguindo a teoria piagetiana que de 

acordo com Visca (2008), considera que crianças com idades entre quatro e cinco anos, já 

começam a apresentar algum tipo de classificação, chegando ao nível de êxito próximo dos 8 

anos, ou seja, já serão capazes de classificar utilizando três critérios.  

Já o segundo participante da unidade de classificação, aplicou as atividades com 

crianças de quatro anos de idade e seis anos. De acordo com o P2CA, as perguntas propostas 

nas sequências didáticas auxiliaram as crianças que apresentaram dificuldades inicias na 

atividade, a compreender o raciocínio empregado no jogo. Esse participante também sugeriu 

utilizar imagens com características semelhantes entre os personagens do jogo “monte seu 

time”, essa sugestão foi incluída no material que sofreu alterações originando as atuais imagens. 

Em relação a segunda unidade do caderno didático-pedagógico intitulada inclusão de 

classes, foi selecionado o comentário de uma participante. Essa participante mencionou que 

durante a aplicação das sequências didáticas desta unidade, observou que as crianças que ainda 

não haviam compreendido o conceito de classificação, apresentavam mais dificuldades na 
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realização das atividades, se comparadas a que já compreendiam. Esse comentário evidenciou 

o que foi dito no capitulo três, em relação a dependência entre os conceitos sugeridos na teoria 

piagetiana, para a construção do conceito de número, neste caso especifico, a relação entre a 

classificação e inclusão.  

Na unidade de seriação foram selecionados os apontamentos de dois participantes. O 

primeiro participante P1SE, mencionou que em relação a atividade “Quem vem primeiro?”, as 

crianças tiveram dificuldades para ordenar as imagens por não possuir uma linha de base. Deste 

modo, como sugestão dos participantes, foi acrescentada nesta atividade a utilização de uma 

régua para servir como apoio das figuras, tornando-se assim uma linha de base.  

A segunda participante P2SE, por outro lado, indicou que crianças com idade entre três 

e quatro anos apresentaram muita dificuldade nesta unidade, sugerindo então que essa unidade 

atenda a um público alvo com faixa etária de cinco a sete anos. Essa sugestão foi acatada 

baseando-se também na teoria piagetiana, que segundo Sampaio (2012) crianças na faixa etária 

cinco a sete anos já apresentam indícios de seriação. 

Na unidade de correspondência termo a termo foi selecionado os comentários e 

sugestões de um participante. O participante P1CR considerou a impressão do “jogo da 

memória” e das cartelas do “Bingo dos números” em tamanho maior, para facilitar a contagem. 

Também sugeriu que durante a aplicação do “Bingo dos números”, se o professor verificar que 

os estudantes apresentam dificuldades em encontrar o número pela oralidade, o mesmo deve 

mostrar os símbolos dos algarismos, por meio de uma impressão. Essa sugestão também foi 

acrescentada a sequência didática “bingo dos números”.  Já em relação ao “jogo das argolas”, 

o participante tinha elaborado as fichas em forma de figuras de flores, coração, nuvens, porém 

essa ideia acabou fazendo com que os estudantes escolhessem as fichas pela preferência nas 

imagens, e não pela correspondência da cor associada na garrafa.  Por esse motivo optou-se em 

padronizar as fichas na forma quadrada, para que os estudantes sejam levados a realizar 

associação apenas pelo critério de cor e quantidade.  

Assim, na última unidade do caderno didático-pedagógico, intitulada “conservação”, foi 

selecionada, também, as sugestões e comentários de um participante. Foi acrescentado ao 

caderno a sugestão da participante P1CV, em relação a atividade “onde tem mais?”. De acordo 

com a participante deveria ser acrescentado anilina na água utilizada nesta atividade, com o 

intuito de melhorar a visualização da água, fazendo com que a mesma seja mais perceptiva para 

as crianças. 

Em relação a atividade “jogo das vacas”, a mesma mencionou a possibilidade de 

modificar as personagens da atividade, com base em um projeto que a turma esteja estudando 



77 
 

durante a época de aplicação, para que fique mais próximo do contexto. Essa possibilidade faz 

parte da proposta do caderno, uma vez, que o mesmo foi desenvolvido apenas como uma 

possibilidade, não engessada, proporcionando ao professor realizar as modificações que 

considerar pertinentes.   

 Por fim, todos os participantes consideraram o material pertinente ao que foi proposto, 

com uma linguagem acessível e que contribui para a construção do conceito de número na 

Educação Infantil. 

 Contudo, pode-se dizer que a aplicação deste curso de formação apresentou 

contribuições importantes para aperfeiçoamento dos aspectos funcionais e didáticos do caderno, 

sem infringir o que foi considerado necessário para a construção do conceito de número 

segundo a teoria piagetiana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se a Educação Infantil como o primeiro contado da criança com a vida escolar, 

uma vez que, esse período marca o início da alfabetização, da construção de conceitos básicos 

da matemática e de outras áreas do conhecimento. 

Logo, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - 

RCNEI (BRASIL, 1998a, 1998b), os Parâmetros Nacionais de Qualidade para Educação 

Infantil (BRASIL, 2006), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996),  

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2010) e a Lei nº 12.796 de 

4 de abril de 2013, nessa etapa deve-se trabalhar de forma a levar as crianças a construírem seus 

próprios significados, ampliarem seus conhecimentos matemáticos e lidarem com situações 

problemas. Diante disso, o professor que leciona na Educação Infantil, precisa ter sensibilidade 

para lidar com que a criança já sabe, de forma a promover novos conhecimentos que leve em 

consideração seu meio social. Sendo que, antes mesmo de ingressar na escola ele está imerso 

em uma cultura “numeralizada”, ou seja, num universo de números e códigos. Portanto, Smole 

(2000, p.62,) explica que: 

Uma proposta de trabalho de matemática para a escola infantil deve encorajar a 

exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas relativas a números, 

medidas, geometria e noções rudimentares de estatística, de forma que as crianças 

desenvolvam e conservem um prazer e uma curiosidade acerca da matemática. Uma 

proposta assim incorpora contextos do mundo real, as experiências e a linguagem 

natural da criança no desenvolvimento das noções matemáticas, sem, no entanto, 

esquecer que a escola deve fazer o aluno ir além do que parece saber, deve tentar 

compreender como ele pensa e fazer inferências no sentido de levar cada aluno a 

ampliar progressivamente suas noções matemáticas. 

 

Dessa maneira, essa pesquisa foi conduzida com o intuito de construir um material que 

possa ser utilizado pelo professor de Educação Infantil, dentro deste contexto escolar, focando-

se exclusivamente no conceito de número sobre uma perspectiva piagetiana.  

Para estudar como se dá a construção da noção de número é preciso considerar os 

processos usados pela criança para compreender a lógica dos números com base nas 

situações que ela vive, nas quais os usos que se faz dos números e dos sistemas de 

representação matemática estão presentes (TEIXEIRA, p.79, 2007). 

 

Sendo assim, no processo de desenvolvimento de um material que atendesse a essas 

exigências, surgiu a seguinte indagação: “Que tipo de atividade deve ser proposta para que a 

criança na faixa etária de cinco a seis anos de idade, que frequenta a Educação Infantil, construa 

o conceito do número segundo a perspectiva Piagetiana?. 

Para responder essa pergunta foi organizado e desenvolvido um processo de formação 

continuada com os professores para elaboração e aplicação do caderno pedagógico, contando 
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com um feedback desses professores. O levantamento na base de dados serviu para situar, sobre 

investigações já efetivadas na área, a respeito do tema e seu problema, além dos seus resultados, 

identificando elementos que pudessem contribuir para localizar o trabalho, como proposta 

relevante e necessária, objetivando contribuir para o ensino, o justifica a existência dos 

mestrados profissionais. 

A partir disso, compreendeu-se que segundo a teoria piagetiana, o conceito de número 

é construído a partir das relações de classificação, inclusão de classes, seriação, 

correspondência termo a termo e conservação. Todavia, esses conceitos são apresentados nessa 

ordem, por compreender que, ao classificar a criança desempenha a separação de elementos a 

partir de suas semelhanças, ao separa-los ela compreende que cada elemento pertence a um 

subgrupo, e na inclusão de classes, ela percebe que pode juntar esses subgrupos para formar 

novamente o grupo. Em outras palavras, quando a criança possui o conceito de inclusão de 

classes, ao contar uma quantidade de objetos, por exemplo, ela compreende que o último 

número representa todos os objetos que ela contou. 

Já na seriação, a criança estabelece uma ordem para esses elementos, que pode ser 

crescente (menor para o maior) ou decrescente (do maior para o menor). Essa relação da origem 

a noção de sequência, que posteriormente será fundamental para a compreensão do sistema de 

numeração.  

Entretanto, a criança precisa estabelecer uma correspondência entre esses elementos e 

suas respectivas quantidades, compreendendo que ao mudar a disposição espacial destes 

elementos, a quantidade inicial permanecerá idêntica, dando origem ao conceito de 

conservação.  

Logo, segundo Vergnaud, (2009, p.125): ”a noção de número é a noção mais importante 

da matemática ensinada na escola básica. Longe de ser uma noção elementar, ela se apoia em 

outras noções, tais como a de aplicação, de correspondência biunívoca, de relação de 

equivalência, de relação de ordem”. Portanto, a união de todos esses conceitos origina o 

conceito numérico, segundo Piaget e Szeminska (1975). Sendo assim, ao desenvolver o caderno 

didático-pedagógico optou-se em separa-lo em cinco unidades: classificação, inclusão de 

classes, seriação, correspondência termo a termo e conservação. 

Cada unidade deste caderno foi composta de aporte teórico, sequências didáticas e 

avaliação, uma vez, que ele foi desenvolvido para uso do professor de Educação Infantil. 

Levando em conta os aspectos que a criança já sabe sobre o número, desenvolvendo atividades 

que oportunizam esse levantamento, aproximando as atividades do cotidiano da criança, 

propiciando o desenvolvimento de outras áreas do saber, como por exemplo, nas sequências 
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didáticas: Monte seu time e Jogo dos peixes. Nessas sequências foi abordado o tema esporte e 

conceito de peixes, desenvolvendo conceitos da matemática com conceitos de outras áreas. 

Contudo, após o desenvolvimento deste caderno, foi proposto um curso de formação 

continuada com profissionais que atuassem na Educação Infantil, com o intuito de buscar 

melhorias e atualizações para o caderno didático-pedagógico. Nesse curso os professores 

construíram os materiais propostos no caderno, e desenvolveram as atividades em um ambiente 

escolar com crianças que frequentavam a Educação Infantil, com idades que variaram entre 

quatro a sete anos.  A partir dessas vivências, por meio de seminários os participantes deste 

curso propuseram algumas sugestões ao caderno didático-pedagógico que foram incorporadas 

ao mesmo.  

Nesse contexto, o caderno didático-pedagógico desenvolvido como produto educacional 

resultante desta pesquisa, configurou-se em um livro indicado a professores que lecionam na 

Educação Infantil, que desempenham atividades com crianças com idade entre cinco a seis 

anos, pautado na construção do conceito de número numa visão piagetiana.  

Este livro poderá ser acessado em equipamentos eletrônicos, computadores e/ou 

celulares que comportem tal recurso e ficará disponível na página eletrônica da Universidade 

do Estado de Santa Catarina22. 

Entretanto, não há pretensão desta pesquisadora que o professor utilize esse material 

como único instrumento para se trabalhar a construção do conceito de número, ele deve ser 

visto apenas como uma possibilidade, e que, a partir dele surjam novas ideias. Tão pouco deve 

ser utilizado para preencher lacunas da disciplina de matemática que podem ter ficado em sua 

formação docente. 

Portanto, perante toda essa discussão, e tomando como referência o objetivo inicial desta 

pesquisa que foi de desenvolver um material que permitisse ao professor de Educação Infantil, 

desenvolver atividades que oportunizassem a construção do conceito de número diante de uma 

perspectiva piagetiana, podemos afirmar que é preciso desenvolver as relações de classificação, 

inclusão, seriação, correspondência termo a termo e conservação para que o estudante construa 

o conceito de número. No entanto, é necessário evidenciar que mesmo que a criança já realize 

uma contagem, de maneira memorizada, não é o bastante para afirmar que ela possua o conceito 

de número, a única garantia para isso é que ela compreenda todos os conceitos citados 

anteriormente. 

                                                           
22 Endereço eletrônico para visualização: http://www.cct.udesc.br/?id=29 
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Cabe ao professor desenvolver atividades que proporcionem aos estudantes a construção 

destes conceitos, pois essas habilidades também poderão contribuir para outras áreas do 

conhecimento. Uma forma de alcançar esses objetivos é desenvolver atividades pautadas em 

jogos, brincadeiras, materiais concretos etc.   

E por fim, compreende-se que esta pesquisa não se concluirá aqui, existem inúmeras 

possibilidades para se desenvolver o conceito de número, todavia essa investigação constitui-

se como um ponto de partida para outros pesquisadores ou professores, interessados em 

contribuir com a prática pedagógica da Educação Infantil. 
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ANEXO A – Folha de rosto da plataforma Brasil 
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ANEXO B – Informações básicas do projeto na plataforma Brasil 
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ANEXO C – Parecer da plataforma Brasil 
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ANEXO D – Consentimento para gravação 
 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E GRAVAÇÕES 
 

 

 

Eu, ____________________________________________, portador do RG 

____________________, responsável pelo(a) aluno(a) 

____________________________________,  com o qual mantenho grau de 

_________________________ (grau de parentesco) permito que se obtenha fotografia, 

filmagem ou gravação pelo professor(a) ______________________ para fins de pesquisa 

educacional. 

 

Eu concordo que o material e informações obtidas relacionadas ao aluno possam ser publicados 

em aulas, congressos, palestras ou periódicos científicos. Porém, o mesmo não deve ser 

identificado por nome em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

 

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores 

pertinentes ao estudo e, sob a guarda dos mesmos. 

 

 

Joinville, _____ de _____________ de 2015. 

 

 

Nome : ___________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

ANEXO E – Termo de consentimento livre esclarecido 
 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPPG 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM SERES HUMANOS – CEPSH 

                                                            
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
Título do Projeto: “Construção do conceito de número na educação infantil: um caderno didático 
para professores”. 
 
 
O(a) senhor(a) _____________________________________________ está sendo convidado a 
participar de um estudo sobre a construção do conceito de número na educação infantil: um caderno 
didático para professores. Serão previamente marcados a data e horário para as perguntas, utilizando 
entrevistas. Estas medidas serão realizadas durante o curso de formação de professores. Não é 
obrigatório responder a todas as perguntas.  
 
Os riscos destes procedimentos serão mínimos por envolver medições não-invasivas. 
 
A sua identidade será preservada, pois cada indivíduo será identificado por um número. 
 
Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão os resultados obtidos com a pesquisa em 
termos de conhecimento. 
 
As pessoas que estarão acompanhando o desenvolvimento desta pesquisa serão a professora A 
Mestranda Pamela Paola Leonardo e sua orientadora Dra. Tatiana Comiotto. 
 
O(a) senhor(a) poderá se retirar do estudo a qualquer momento. 
 
Solicitamos a vossa autorização para o uso de seus dados para a produção de artigos técnicos e 
científicos. A sua privacidade será mantida através da não-identificação do seu nome. 
 
Agradecemos a vossa participação e colaboração. 
 
 
 
 
PESSOA PARA CONTATO: Mestranda Pamela Paola Leonardo  
 
NÚMERO DO TELEFONE: 84446340 
ENDEREÇO: Av. Paulo Shroeder, 1744 
Joinville- SC 
CEP: 89232-301 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e, que recebi de forma clara e 
objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e, que todos os dados a meu respeito serão sigilosos. 
Eu compreendo que neste estudo, as medições dos experimentos/procedimentos de tratamento serão 
feitas em mim. 
 
Declaro que fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer momento. 
 
 
Nome por extenso _________________________________________________________ . 
 
Assinatura _____________________________________  Joinville, ____/____/____ . 
 

 

 


