
1 
 

 

1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS COMPLEMENTARES: UM ELO ENTRE A LEITURA E OS CONTEÚDOS 

MATEMÁTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Glaucianny Amorim Noronha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal – RN  
2012 

 

 



2 
 

 

2 

Glaucianny Amorim Noronha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAS COMPLEMENTARES: UM ELO ENTRE A LEITURA E OS CONTEÚDOS 

MATEMÁTICOS 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática, do Centro de Ciências Exatas e 
da Terra na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, como pré-requisito para 
obtenção do Título de Mestrado. 

 
Orientador: Prof. Dr. Iran de Abreu Mendes 
Co-orientadora: Profa. Dra. Claudianny 
Amorim Noronha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal – RN 
2012 

 



3 
 

 

3 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial  
Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Noronha, Glaucianny Amorim. 
      Obras complementares: um elo entre a leitura e os conteúdos matemáticos 
/ Glaucianny Amorim Noronha. - Natal, 2012. 
      166 f. il.: 

 
 Orientador: Prof. Dr. Iran Abreu Mendes. 

 Co-orientadora: Profª. Drª.  Claudianny Amorim Noronha. 

 

 Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Centro de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática. 

 

1. Matemática – Dissertação. 2. Leitura – Dissertação. 3. Obras 
complementares – Dissertação. 4. Recurso didático – Dissertação. I. 
Mendes, Iran Abreu. II. Noronha, Claudianny Amorim. III.  Título. 

 

RN/UF/BSE-CCET                                                                  CDU: 51 

 



4 
 

 

4 

Glaucianny Amorim Noronha 

 

 

 

OBRAS COMPLEMENTARES: UM ELO ENTRE A LEITURA E OS CONTEÚDOS 

MATEMÁTICOS 

 

 

Dissertação apresentada como exigência para obtenção do grau de Mestre em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática, à banca examinadora da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte.  
 
 
 
Aprovada em: 14 de dezembro de 2012. 
 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Iran Abreu Mendes 
UFRN – Orientador 

 

 

Profa. Dra. Claudianny Amorim Noronha 
UFRN – Co-Orientadora 

 

 

Profa. Dra Claudia Regina Flores  
UFSC – Examinadora Externa 

 

 

Profa. Dra Tatyana Mabel Nobre Barbosa  
UFRN – Examinadora Interna 

 

 

Profa. Dra. Mércia de Oliveira Pontes 
UFRN – Suplente 

 

 

 



5 
 

 

5 

SAUDADE1... 

 

Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o 

tornozelo dói. Uma tapa, um soco, um pontapé, doem. Dói bater a cabeça na quina 

da mesa, dói morder a língua, doem cólica, cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói 

é SAUDADE. 

SAUDADE da minha filha linda “Carla Vitória”, que agora está longe de mim. 

Uma das saudades mais dolorida é a saudade de quem se ama. Saudade da pele, 

do cheiro, dos beijos e do colinho de mamãe. Saudade da presença, e até da 

ausência consentida. Eu podia ficar na sala e ela no quarto, sem nos vermos, mas 

sabíamos que estávamos lá. Eu podia ir para universidade e ela para a escola, mas 

sabiam-nos onde. Eu podia ficar o dia sem vê-la, ela o dia sem me vê, mas 

sabíamos o amanhã. Mas quando a distância chega as duas sobra uma saudade 

que ninguém sabe como deter. 

SAUDADE é não saber. Não saber mais se ela continua se gripando no 

inverno ou com a alergia do suor causado pelo calor do verão. Não saber se ela 

ainda usa o vestido que eu dei escolhido com todo carinho e dedicação. Não saber 

se ela foi à consulta com o dermatologista ou com a pediatra. Não saber se ela tem 

comido sua comidinha e tomado suas vitaminas, se ela continua assistindo seus 

DVD’s do Mickey Mouse, da Xuxa ou da Angelina Bailarina, se ela aprendeu a juntar 

as sílabas e formar palavras, se ela está aproveitando as maravilhas de sua infância 

brincando, correndo, pulando ou até mesmo se ela continua me amando.  

SAUDADE é não saber. Não saber o que fazer com os dias que ficaram mais 

compridos, não saber como encontrar tarefas que me cessem o pensamento, não 

saber como frear as lágrimas diante de uma música, não saber como vencer a dor 

de um silêncio que nada preenche. 

Glaucianny Amorim Noronha  

Em: 27/10/2011. 

                                                
1
 Ao escolher fazer o Mestrado em Natal/RN tive que abrir mão de muitas coisas importantes da 

minha vida, uma delas foi estar ao lado da minha filha Carla Vitória. Este texto foi escrito por mim em 
um dos momentos de SAUDADE. Trata-se de uma adaptação do poema “Saudade” de Miguel 
Falabella.  

 

 

http://www.paixaoeamor.com/mensagem/2374_a_dor_que_doi_mais....html
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RESUMO 

 
O Governo Federal por meio dos seus Planos e Programas investe em diferentes 
políticas com a intenção de alcançar o principal objetivo do milênio, oferecer a 
educação básica para todos. Dentre estes, destacamos neste trabalho O Programa 
Nacional do Livro Didático, com ênfase nas Obras Complementares. Estas obras 
apresentam-se por meio de diferentes gêneros textuais, tais como: poemas, poesias, 
contos, parábolas, romances, literaturas, livros paradidáticos etc. proporcionando 
uma variedade de possibilidade de trabalho didático. Entretanto, ainda são pouco 
conhecidas pelos professores dos níveis de ensino a que se destinam. Com base 
nas discussões e estudos realizados neste sentido, desencadearam-nos 
preocupações com o processo de ensino e aprendizagem nas aulas de matemática. 
Isto nos fez atentar para uma possibilidade de estudo onde a leitura pudesse ser 
incluída neste processo. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo 
principal investigar as potencialidades didáticas e conceituais de uso das Obras 
Complementares no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita 
matemática dos alunos dos três primeiros anos do Ensino Fundamental e, a partir 
daí, propor um material didático com orientações para uso destas obras por 
professores dos 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Para isso, delineamos as 
questões de leitura e compreensão do conhecimento matemático como àquelas de 
nossos interesses de estudos. Neste sentido, a referida proposta foi construída a 
partir do estudo bibliográfico de obras que abordam as contribuições da leitura para 
a aprendizagem de conteúdos matemáticos, a exemplo de Machado (2001), 
Nacarato (2009); Dantas (2011), Smole e Diniz (2001). Como resultado, criamos o 
Guia de Orientação de uso das Obras Complementares para Professores que 
Ensinam Matemática, com vista a dar suporte à prática de professores e futuros 
professores que ensinam matemática. Apoiado no uso de Obras Complementares, 
em especial aquelas distribuídas nas escolas públicas pelo Programa Nacional do 
Livro Didático – PNLD e que possuem conteúdos matemáticos, este Guia tem a 
intenção de apresentar algumas das possibilidades de uso deste recurso nas aulas 
de matemática. (Observatório da Educação - Capes/INEP. Ed. 038-2010. Grupo de 
Pesquisas CONTAR - UFRN - PPGED/PPGEL/PPGECNM - Propesq).2 
 
Palavras-chaves: Obras Complementares. Recurso didático. Matemática. Leitura. 
 

 

 

 

 

                                                
2
 O estudo aqui apresentado conta com o financiamento do Observatório da Educação – Capes/INEP. 

Ed. 038/2010 e se insere no projeto “Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de 
matemática e de língua portuguesa”. Grupo de estudos CONTAR – Centro de 
Educação/PPGED/PPGEL/PPGECNM – Propesq. 
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ABSTRACT 

 
The Federal Government through its Plans and Programs invests in various policies 
intended to achieve the main goal of the millennium, provide basic education for all. 
Among them, we highlight in this paper The National Textbook Program, with 
emphasis on Complementary Works. These works are presented through different 
genres, such as poems, poetry, short stories, parables, novels, literature, educational 
materials etc.. providing a range of possible teaching work. However, little is known 
about the levels of education of teachers as intended. Based on the discussions and 
studies in this direction, sparked concerns us in the process of teaching and learning 
in math classes. This made us pay attention to a possibility of study where reading 
could be included in this process. In this sense, the present study aims at 
investigating the potential of conceptual and didactic use of Complementary Works 
on developing the skills of reading and writing mathematics of the first three years of 
elementary school, and from there, propose a courseware with guidelines for use of 
these works by teachers of 1st to 3rd year of elementary school. For this, we outline 
the issues of reading and understanding of mathematical interests as those of our 
study. In this sense, the proposal was built from the bibliographic works that address 
the contributions of reading for learning mathematical content, like Machado (2001), 
Nacarato (2009); Dantas (2011), Smole and Diniz ( 2001). As a result, we created 
the Guidance for the use of Complementary Works for Teachers to Teach 
Mathematics with a view to support the practice of teachers and future teachers who 
teach mathematics. Supported the use of Complementary Works, especially those 
distributed in public schools by the National Textbook - PNLD and have mathematical 
content, this guide is intended to present some of the possible use of this feature in 
math classes. (Education Observatory - Capes / INEP. Ed. 038-2010. TELL 
Research Group - UFRN - PPGED / PPGEL / PPGECNM - PROPESQ)3. 
 

 

 
 
Keywords: Complementary Works. Teaching resource. Mathematics. Reading. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 The study presented here relies on the funding of the Centre for Education - Capes / INEP. Ed 
038/2010 and is part of the project "Reading and writing: clippings inter and multidisciplinary in math 
and English." Group studies COUNT - Education Center / PPGED / PPGEL / PPGECNM - PROPESQ. 
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1 

A SEMEADURA 

 

 

 

 

 

Um mero professor apenas aponta o 

caminho das estrelas; um professor de 

verdade ajuda a alcançá-las. 

 

Lidia Vasconcelos 
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1 A SEMEADURA  

 

urante minha vida escolar e acadêmica percebi a matemática 

como uma disciplina muito difícil de se aprender. Até aquele 

momento não conseguia compreender objetivamente o porquê 

das coisas que eram apresentadas pelos professores, mas ficava 

atenta para tudo que ocorria e para todas as dificuldades que os meus colegas, 

assim como eu, demonstravam para aprendê-la. Lembro que vários deles relatavam 

o dissabor que tinham da matemática ou que não gostavam de algum professor 

desta disciplina. Nesses relatos eu percebia que os sentimentos manifestados 

representavam uma extensão do desagrado ocasionado pela dificuldade em 

compreender os conteúdos da disciplina. Professores mal humorados, às vezes 

considerados chatos, com pose de detentores únicos do saber e aulas monótonas, 

cansativas e repetitivas, caracterizavam uma realidade que colaborava para todo 

este sentimento. 

Apesar dessa experiência, não perdi toda a magia que eu tinha em relação à 

Educação, nem tão pouco as marcas positivas deixadas daquela fase. Marcas estas 

tão profundas que até hoje permeiam minha vida, principalmente profissional. 

Ao me inserir no mundo da educação, fui trabalhar como educadora infantil e 

a partir de então passei a visualizar a matemática como uma disciplina difícil, não só 

para os alunos, mas também para aqueles que a ministram. Neste momento, então, 

percebi que minhas dificuldades, enquanto aluna, permeavam também a minha 

prática docente. 

Tais observações não se tornaram exceções naquele nível de ensino em que 

eu trabalhei inicialmente, pois quando passei a atuar como educadora em 

populações ribeirinhas do Pará. Neste período, percebi as dificuldades de ensino e 

aprendizagem nas escolas das comunidades residentes em Ilhas, aldeias, zonas 

portuárias e zonas rurais, durante minha experiência como coordenadora 

pedagógica do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME), um Projeto da 

Secretaria de Estado e Educação do Estado do Pará (SEDUC), que leva o ensino a 

localidades de difícil acesso. 

Durante o processo de estudos e trabalho desenvolvido por mim neste 

período, algo começou a me preocupar profundamente: a prática dos professores de 

D 
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Matemática desenvolvida com este grupo social tão peculiar. Foi então que percebi 

a importância de se desenvolver um estudo que pudesse contribuir para a melhoria 

do ensino e aprendizagem da matemática, o que me despertou interesse em 

conhecer um pouco mais sobre o processo de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos. 

Neste sentido, busquei meu aprofundamento profissional na pós-graduação 

com vistas a desenvolver um estudo que pudesse atender às necessidades 

específicas do ensino de matemática nos primeiros anos do ensino fundamental. 

Assim passei a conviver com o Grupo de Estudos Contar – Centro de Educação/ 

PPGED/ PPGEL/ PPGECNM – PROPESQ –, como bolsista do projeto “Leitura e 

escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de matemática e português”, 

coordenado pelas professoras Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Claudianny Amorim 

Noronha e financiado pelo Observatório da Educação – Edital 2010 / EDITAL Nº 

38/2010/CAPES/INEP, fez-me ampliar este interesse para as questões da 

linguagem, mais especificamente ao que tange ao trabalho com a leitura.  

Com o andamento da pesquisa, percebi que ao introduzir a leitura no ensino 

da matemática, poderia alcançar não apenas aquele grupo específico com o qual 

trabalhei, ao atuar no SOME, mas, qualquer nível de ensino de qualquer grupo 

social. Pois, a leitura é inerente à vida de qualquer cidadão, independente da sua 

raça, cor ou grupo social. 

Daí a opção por um estudo que se voltasse ao trabalho com a leitura no 

ensino de matemática e, particularmente, que estivesse relacionado às políticas de 

indução a leitura, considerando que estas, em sua maioria, estão voltadas para a 

escola pública, nosso espaço de atenção4. As contribuições da leitura para a 

aprendizagem da matemática estão ressaltadas nos estudos de Machado (2001), 

Nacarato e Lopes (2009); Curi (2009); Smole e Diniz (2001) e Freire (2011). Além 

desses autores, incluí um estudo recente de Dantas e Noronha (2011) e Lima e 

Noronha (2012), que apresentam resultados dos estudos desenvolvidos no grupo 

Contar e que estão diretamente relacionados com meus estudos. 

Nesse sentido, iniciei um questionamento acerca da concepção do professor 

a respeito do processo de ensino e aprendizagem, onde se delineia uma nova 

                                                
4
 Aponto a escola pública como espaço de atenção para este estudo, não apenas em decorrência 

deste ter emergido de questões advindas da minha vivência profissional neste espaço, como também 
por estarmos desenvolvendo-o em uma instituição pública e com financiamento decorrentes de 
recurso público.  
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perspectiva educacional que pretende situar alunos e professores num patamar de 

trocas de experiências e conhecimentos, buscando uma prática em que o 

conhecimento é construído interativamente. 

Fazer parte do Grupo de Estudos Contar e de suas atividades: rotinas de 

estudos que envolvem graduandos, mestrandos, ex-alunos, professores da rede 

pública e bolsistas-voluntários interessados em investigar e discutir as problemáticas 

referentes aos estudos da linguagem, principalmente os que enfocam a leitura e a 

escrita na articulação entre as áreas de ensino de língua portuguesa e matemática, 

foi importante para o desenvolvimento e consolidação deste estudo. No âmbito do 

grupo, tive a oportunidade de participar de projetos e atividades que me fizeram 

repensar mais profundamente sobre os aspectos relacionados ao uso da leitura e da 

escrita no ensino da matemática, as políticas motivadoras dessa relação, bem como 

as dificuldades dos docentes frente a dois elementos historicamente complexos da 

educação: a linguagem e a matemática. 

Nessa direção, Machado (2001) aponta que  

 
[...] entre a Matemática e a Língua Materna existe um paralelismo 
nas funções que desempenham nos currículos, uma 
complementaridade nas metas que perseguem uma imbricação nas 
questões básicas relativas ao ensino de ambas. (MACHADO, 2001, 
p.21). 

  

Nesse sentido, meu estudo focado na relação entre linguagem e ensino de 

matemática, foi ganhando contornos mais definidos e assim passei a me interessar 

por leituras que historicamente ganharam status e relevâncias ampliadas, 

denominadas, neste trabalho de Obras Complementares5. Uma vez que esses 

materiais são disponibilizados nas escolas públicas de Educação Básica, a partir de 

políticas educacionais de incentivo ao acesso a leitura e considerando os raros 

trabalhos e publicações acerca desses materiais, este estudo visa contribuir para a 

solução da problemática, em duas direções: para o 1º, 2º e 3º ano do Ensino 

Fundamental com análises e orientações acerca do uso desses materiais pelos 

professores deste nível de ensino; e para pesquisa científica, por meio do 

                                                
5 São acervos compostos por Obras com diferentes gêneros textuais, tais como: poemas, poesias, 
contos, parábolas, romances, literaturas, livros paradidáticos, entre outros, que chegam as escolas de 
Educação Básica através do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. Segundo o MEC “[...] sua 
função é a de oferecer a professores e alunos alternativas de trabalho e formas de acesso a 
conteúdos curriculares que as coleções didáticas não trazem [...] para abordar o trabalho didático-
pedagógico com os primeiros conhecimentos organizados em áreas e/ou disciplinas[...]”  (BRASIL, 
2009,p.09). 



16 
 

 

16 

desenvolvimento de um estudo cartográfico do que tem sido privilegiado para 

contribuir para o ensino de matemática. 

Assim, ao iniciar meu estudo, observei que o Ministério da Educação – MEC, 

por meio de Programas Federais de fomento à Educação, oferece para as escolas 

diferentes recursos didáticos dentre os quais as Obras Complementares. Tais obras, 

assim classificadas pelo MEC, referem-se àquelas previstas no Programa Nacional 

do Livro Didático – PNLD, que contemplam diferentes gêneros textuais e têm como 

finalidade principal oferecer um leque de oportunidades didáticas e conceituais para 

se exercitar o uso da leitura nas aulas de matemática como uma atividade educativa 

ampla. Apesar de contempladas no PNLD, estas obras não se caracterizam como 

Livros Didáticos – LD, mas como recursos que podem ser utilizados pelo professor, 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, especificamente do 1º, 2º e 3º ano deste 

nível de ensino6. 

Assim, ao analisar estas obras, despertou-me o interesse em utilizá-las para a 

realização de um trabalho mais direcionado ao desenvolvimento de habilidades de 

leitura e escrita em matemática no 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, uma vez 

que este material já está disponível nas escolas públicas deste nível de ensino, 

contempladas pelo PNLD ou deveriam estar, conforme a Resolução nº 60 de 20 de 

novembro de 2009. Isto porque o Art. 1º desta resolução assegura: “Prover as 

escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros didáticos, dicionários e 

Obras Complementares, no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)”. 

Além disso, partimos do pressuposto que o trabalho com diferentes gêneros textuais 

aplicados ao ensino da matemática pode proporcionar uma melhor compreensão 

dos conteúdos desta área, bem como potencializar o desenvolvimento da 

competência de leitura pelos estudantes. 

Faz-se necessário ressaltar que, inicialmente, este estudo esteve voltado 

apenas para o uso de livros paradidáticos nas aulas de matemática, por este 

material possuir potencialidades de se envolver a leitura e conteúdos matemáticos, 

dentre outros. No entanto, ao buscarmos este material chegamos até às Obras 

Complementares e, ao analisá-las, constatamos que dentre estas também estavam 

contemplados os livros paradidáticos. Assim, destaco as Obras Complementares, 

                                                
6
 No Capítulo 2 deste trabalho, abordaremos mais detalhes a respeito do PNLD e de como as Obras 

Complementares se configuram no âmbito deste Programa. 
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exclusivamente aquelas que possuem conteúdos matemáticos, como as de 

interesse de nossos estudos. 

Então, logo no inicio da construção do nosso estudo, elaborei e apliquei um 

questionário exploratório a alunos das licenciaturas em Pedagogia e Matemática da 

UFRN e a alguns professores que ensinam matemática, com o objetivo de investigar 

suas principais dificuldades conceituais e didáticas no ensino de matemática de 

modo a verificar o grau de seus conhecimentos sobre as potencialidades didáticas e 

conceituais do livro paradidático. Apesar da mudança no material utilizado para 

construção da pesquisa, consideramos importante não descartar este recurso, pela 

relevância dos paradidáticos como, até recentemente, únicas Obras 

Complementares destinadas as escolas. 

Com base no exposto, justifico que no capítulo em que trato da análise dos 

questionários, sempre me direcionarei para os Livros Paradidáticos e usarei tal 

análise para dar os devidos andamentos ao estudo. 

Destacamos, ainda, que o trabalho realizado é fruto da discussão e escolhas 

coletivas, em que a colaboração do grupo de estudos foi efetiva, além da atuação 

significativa e importante do meu orientador e da minha co-orientadora. Neste 

sentido, optei em escrever o restante desta narrativa textual na primeira pessoa do 

plural. 

Como já mencionado, consideramos que as Obras Complementares poderão 

colaborar com o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, 

por ser um recurso capaz de potencializar este processo de modo a integralizá-los 

aos recursos linguísticos e literários. Segundo Curi (2009, p. 149), “[...] os 

procedimentos matemáticos estão concomitantemente ligados a procedimentos de 

leitura, de forma que o sucesso do desenvolvimento de enunciados matemáticos 

depende do sucesso da leitura”. Com base nesta proposição consideramos que o 

ato de ler e entender a história poderá contribuir e potencializar os processos 

cognitivos do educando, capacitando-o ao entendimento do conteúdo matemático. 

Neste sentido, apontamos como questões de pesquisa, as seguintes: Como 

se caracterizam as Obras Complementares? Em que nível as Obras 

Complementares permitem ao professor ampliar as possibilidades didáticas e 

conceituais para a apreensão da leitura e da escrita matemática? Como podemos 

orientar os professores para que conheçam e explorem estas Obras 
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Complementares no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita 

matemática de seus alunos?  

Considerando estas questões de pesquisa, delineamos como objetivo geral 

deste estudo, o seguinte: 

Investigar as potencialidades didáticas e conceituais de uso das Obras 

Complementares no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita 

matemática dos alunos dos três primeiros anos do Ensino Fundamental e, a partir 

daí, propor um material didático com orientações para uso destas obras por 

professores dos 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. 

Para isso, alguns objetivos específicos tornaram-se necessários, tais como: 

 Selecionar as Obras Complementares que evidenciem conteúdos 

matemáticos;  

 Analisar, nas Obras Complementares selecionadas, as possibilidades 

de utilização destas para contribuir para o desenvolvimento de habilidades e a 

competências de leitura e escrita matemática, bem como para ampliar as 

capacidades interpretativas e explicativas de conceitos matemáticos pelos 

alunos. 

 Identificar possíveis conteúdos matemáticos que possam ser 

explorados e em que níveis ou modalidade de ensino. 

 Elaborar um produto educacional voltado para a orientação do 

professor que ensina matemática, dos 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, 

baseado nas Obras Complementares selecionadas e analisadas. 

 

Para a seleção das obras7 a serem utilizadas no estudo, consideramos 

aquelas divulgadas através do Diário Oficial da União nº 63, de 2 de abril de 2009, 

através da Portaria nº 312, de 1º de abril de 2009, e que chegaram à escola a partir 

do ano de 2010. Levamos em consideração, como critério de seleção para 

realização do estudo, a contemplação do conteúdo matemático ou a potencialidade 

vista dos olhos do pesquisador para abordagem deste. 

Atendendo à especificidade de um programa de pós-graduação de Mestrado 

Profissional, modalidade do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

                                                
7 Trataremos de questões referentes a seleção das obras complementares com  maior detalhamento 
no Capítulo 2. 
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Naturais e Matemática – PPGECNM, o estudo realizado culminou na elaboração de 

um produto que tem a finalidade de apresentar sugestões de uso didático dessas 

Obras Complementares pelo professor no desenvolvimento das habilidades e 

competências de leitura e escrita matemáticas na escola. 

Neste sentido, o trabalho foi realizado por meio de uma abordagem 

metodológica de caráter qualitativo, baseada nas proposições de Minayo (1994), que 

considera fundamental, tratarmos qualitativamente as informações obtidas de modo 

a tornar possível o estabelecimento de um diálogo e uma conexão entre os 

conhecimentos que necessitam da observação, descrição, quantificação e 

compreensão. 

Nessa perspectiva foram realizadas, inicialmente, algumas reflexões 

decorrentes das discussões a respeito do uso de textos literários nas aulas de 

matemática, de modo a integrar as noções matemáticas aos significados linguísticos 

presentes nos textos literários. Para isso, amparamos nossas discussões nas 

proposições apresentadas por Chiappini (2007), Machado (2001), Dantas e Noronha 

(2011); Silva (2011) e Amarilha (2010) ao tratarem de temas direta ou indiretamente 

relacionados ao estudo focado por nós. 

Além disso, realizamos, também, uma análise acerca da potencialidade do 

uso das Obras Complementares para a construção do conhecimento matemático. 

Abordamos, ainda, alguns estudos de modo a refletir se o ato de ler e entender a 

história pode favorecer o processo cognitivo e, ainda, que nos possibilite entender e 

tratar didaticamente a matemática do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Para 

isso, consideramos os estudos de Smolle e Diniz (2001), Lopes e Nacarato (2009), 

Curi (2009), Machado (2001), Dantas (2011), Lima e Noronha (2012). 

Apresentamos um breve levantamento histórico e conceitual sobre as Obras 

Complementares e o seu uso, bem como sobre as políticas brasileiras de indução do 

uso das mesmas pela escola, sempre focalizando o ensino de matemática. Este 

levantamento inclui, ainda, alguns estudos realizados no Brasil, voltados para o uso 

de Obras Complementares nas aulas de matemática. 

Em relação aos procedimentos metodológicos da pesquisa, faremos uma 

descrição dos instrumentos de pesquisa utilizados e o campo de investigação e 

descreveremos o desenvolvimento da pesquisa e a análise dos resultados gerados 

no estudo. 
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Posteriormente apresentaremos nossa proposta de uso das Obras 

Complementares nas aulas de matemática e o produto final construído durante a 

pesquisa. Concluiremos nossa pesquisa fazendo considerações sobre os desafios e 

as contribuições do produto final construído. 
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2 

OBRAS COMPLEMENTARES NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 
 

"O que me faz esperançoso não é a 

certeza do achado, mas mover-me na 

busca...”.  

Paulo Freire 
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2 OBRAS COMPLEMENTARES NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA 

 

pesar de documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática (BRASIL, 1997), que norteiam a estrutura curricular do 

Ensino Fundamental, sinalizarem como objetivo de ensino a 

importância do aluno conhecer e utilizar as diferentes linguagens 

como meio para se comunicar, saber utilizar diferentes fontes de informações e 

recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos e, ainda, questionar a 

realidade, formulando e resolvendo problemas, dentre outros, além de indicarem 

alternativas para o alcance de tais objetivos, no Brasil, ainda são poucas as política 

de educação que sejam voltadas com estratégias de ensino e/ou atuação docente 

que possa favorecer estes educandos a alcançarem tais objetivos. 

Neste capítulo, trataremos de alguns fundamentos epistemológicos 

relacionados ao uso das Obras Complementares no ensino e aprendizagem da 

matemática, posto que esse é o foco central do nosso estudo e é a partir desse 

ponto de partida que focamos o encaminhamento da seleção, investigação e analise 

das obras, bem como da elaboração do produto educacional desta dissertação. 

Entretanto, surge de antemão alguns questionamentos que precisam ser 

respondidos para que deles possamos conduzir nosso estudo: O que são e como 

são as Obras Complementares? Vejamos! 

 

 

2.1 Obras Complementares: O que? Como? 

 

Na intenção de responder tais questionamentos, inicialmente fizemos um 

levantamento de Projetos, Programas e/ou Planos do Governo Federal que 

enfatizassem algum tipo de fomento à leitura e escrita matemática e que, 

preferencialmente, também abordasse questões referentes ao ensino de conteúdos 

matemáticos. No decorrer do referido levantamento percebemos que dentro das 

atuais políticas públicas há o Plano Nacional de Educação – PNE, no qual o governo 

propõe vários projetos e/ou programas de incentivos a leitura. 

No decorrer deste estudo percebemos, então, que o governo possui o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, uma autarquia vinculada ao 

A 
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Ministério da Educação que foi criada por intermédio da Lei n º 5.537, de 21 de 

novembro de 1968 e Decreto-Lei n º 872, de 15 de setembro de 1968. Este órgão é 

responsável por captar e distribuir recursos financeiros a vários programas e projetos 

do Ensino Fundamental. 

Dentre os programas financiados pelo FNDE, destacamos o Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD, cujo principal objetivo é realizar a 

democratização do acesso às fontes de informação; o fomento à leitura e à 

formação de alunos e professores leitores; e o apoio à atualização e ao 

desenvolvimento profissional do professor, por meio da distribuição de livros 

didáticos, dicionários e obras complementares de qualidade (Cf. BRASIL, 2012). 

O PNLD é executado em ciclos trienais, alternados em relação ao nível de 

ensino. Assim, a cada ano, o FNDE adquire e distribui livros para todos os alunos de 

determinada etapa de ensino, que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, 

anos finais do ensino fundamental ou ensino médio. Para garantir o atendimento a 

todos os alunos, são distribuídas também versões acessíveis (áudio, Braille8 e 

MecDaisy9) dos livros aprovados e escolhidos no âmbito do PNLD, a fim de atender 

a estudantes com necessidades educativas especiais. 

Como mencionamos anteriormente o PNLD além de fornecer os livros 

didáticos e dicionários para as escolas, oferece também as Obras Complementares, 

caracterizadas pelo Ministério da Educação como um instrumento eficaz de apoio ao 

processo de alfabetização e formação do leitor, ao ensino-aprendizagem de 

conteúdos curriculares e ao acesso do aluno ao mundo da escrita e à cultura letrada 

(Cf. BRASIL, 2012). 

Ao realizarmos um levantamento destas Obras Complementares, verificamos 

que elas contemplam obras com diferentes gêneros textuais, tais como: poemas, 

poesias, contos, parábolas, romances, literaturas. Entre outros, os quais, segundo o 

MEC  

 
[...] sua função é a de oferecer a professores e alunos, alternativas 
de trabalho e formas de acesso a conteúdos curriculares que as 
coleções didáticas não trazem [...] para abordar o trabalho didático-
pedagógico com os primeiros conhecimentos organizados em áreas 
e/ou disciplinas[...]”  (BRASIL, 2009, p. 09). 

 

                                                
8
 É um sistema de leitura com o tato para cegos. 

9
 Ferramenta que transforma o texto escrito em áudio. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cego
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Ao observarmos estas obras, atentou-nos possibilidades de uso das mesmas 

no ensino de conteúdos matemáticos. Em virtude da disponibilidade deste material 

às escolas e aos professores e das potencialidades que possui em relacionar a 

leitura a conteúdos matemáticos. 

Assim, nossa pesquisa pretendeu, também, mostrar para as escolas o 

material que elas dispõem e que em sua maioria não percebem a potencialidade 

didática e conceitual que possuem em seu acervo pedagógico e que esse material 

pode se constituir em um recurso didático capaz de contribuir e potencializar o 

processo de ensino e aprendizagem, bem como o desenvolvimento de habilidades e 

competências relacionadas à leitura e escrita matemática. Isto porque, ainda, são 

poucas as orientações de como utilizar este recurso de modo a promover um ensino 

eficaz e que explore todo o potencial desse instrumento. 

Em seu site, o Ministério da Educação disponibiliza o “Manual de Obras 

Complementares” (BRASIL, 2009), no qual informa que este material chega às 

escolas junto com todo material didático. Todavia, ao analisarmos o referido manual 

verificamos que apesar de possuir a finalidade de apoio ao material de leitura, no 

que se refere ao ensino de matemática, há pouco ou quase nenhuma referência 

direta acerca de como o professor pode utilizar este recurso em suas aulas ou como 

poderia utilizar essas leituras para desenvolver tanto a aprendizagem matemática 

como as habilidades e competências de leitura e escrita dos alunos. O único 

momento que há algum tipo de menção acerca deste assunto o texto menciona que: 

 
Os acervos de obras complementares constituem-se de livros de 

histórias infantis, que atribuem significados a conceitos matemáticos; 
coletâneas de proposição de uso de materiais didáticos, 
experimentos, brincadeiras, lendas e parlendas. O seu uso pode 
auxiliar a criar situações em que a criança seja chamada a intervir, 
dar opiniões, antecipar o que acha que vai acontecer, assim como 
utilizar sua criatividade, propondo novos finais para as histórias e 
recriando-as. Posterior à exploração da leitura de uma história 
infantil, a obra pode ser aproveitada para o aluno identificar conceitos 
e discutir sobre procedimentos matemáticos. (BRASIL, 2009). 

 

Percebemos, portanto, que se trata apenas de um Guia informativo ao 

professor. Verificamos que este material chega às escolas “de paraquedas”, sem 

nenhuma informação ou formação para o professor de como utilizá-lo. Como 

conhecemos um pouco da realidade dos professores das escolas públicas, sabemos 

que se os professores não tiverem um incentivo para o uso deste material, o mesmo 
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se tornará mais um “entulho” dentro da escola, porque estes professores não 

disponibilizam de tempo para folhear, ler, refletir e, principalmente, imaginar algumas 

possibilidades concretas de dinamizá-los em suas aulas. 

Assim, atentamos para a possibilidade de construir um Guia de orientação ao 

professor que pudesse sugerir como utilizar as Obras Complementares de modo que 

possa explorar os conteúdos matemáticos, fazendo uso principalmente da leitura, 

além de outras dinâmicas, em busca é claro, de alcançar o melhor aproveitamento 

deste recurso e assim melhorar o processo de ensino e aprendizagem. 

Durante nossa análise do material, percebemos que o professor poderá 

utilizar as Obras Complementares nas aulas de matemática de modo a realizar um 

trabalho interativo, que viabilize a compreensão e interpretação dos textos com seus 

alunos. A partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o 

autor, de tudo o que se sabe sobre a linguagem e os conteúdos matemáticos, 

poderá potencializar seus métodos de ensino e possivelmente melhorar a 

aprendizagem dos alunos. 

A importância das Obras Complementares nas escolas aumentou 

principalmente no final da década de 90, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), que estabeleceu os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

orientou para a abordagem de temas transversais relacionados ao desenvolvimento 

da cidadania. “Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de 

resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de analise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua 

adequação” (BRASIL, 1997, p.07). 

A primeira edição do PNLD Obras Complementares ocorreu em 2010. Na 

época, foram adquiridos 6,6 milhões de livros, distribuídos para salas de aula de 

primeiro e segundo ano do ensino fundamental. “A partir do ano de 2011 o terceiro 

ano também passou a ser contemplado, pois um parecer do Conselho Nacional de 

Educação (CNE), de julho de 2010, estendeu o processo de alfabetização e 

letramento de dois para três anos” (Cf. BRASIL, 2010). 

No ano de 2008 o MEC em seu site oficial torna público mais um edital onde o 

Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Básica – SEB e 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em cooperação com 

a Secretaria de Educação Especial – SEESP, faz saber aos editores que se 

encontra aberto o processo de inscrição e avaliação de obras pedagógicas 
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complementares aos livros didáticos destinadas aos alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental – 1º, 2º e 3º anos (doravante designadas como Obras 

Complementares). 

Este Edital teve por objeto a convocação de editores para o processo de 

inscrição e avaliação de Obras Complementares que se destinam as áreas de 

Ciências da Natureza e Matemática, Ciências Humanas e Linguagens e Códigos e 

dedicadas aos alunos do 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental, matriculados nas 

escolas públicas que integram os sistemas de educação, federal, estadual, municipal 

e do Distrito Federal participantes do PNLD.  

Dessa forma, abriu-se espaço para o aumento da produção de obras para 

serem utilizados em sala de aula, abordando temas como Ética, Pluralidade Cultural, 

Trabalho e Consumo, Saúde e Sexualidade, além da abordagem de conteúdos de 

diferentes áreas do conhecimento. 

As Obras Complementares são recursos didáticos que estão inseridos em 

nossas escolas a mais de vinte anos, antes com nomenclaturas diferentes, tais 

como: Obras literárias, livros paradidáticos, histórias em quadrinhos, contos, entre 

outros. sendo que, a maioria dos professores passa despercebido por elas ou então 

quando a veem acha que este instrumento é somente um recurso didático para suas 

aulas de língua portuguesa ou, simplesmente, um recurso de entretenimento. Em 

virtude da falta de preparo dos professores em lidarem com essas situações 

Fonseca e Cardoso (2009, p. 64) enfatizam a importância em caráter de urgência 

que professores pesquisadores e formadores dirijam suas atenções para o delicado 

processo de desenvolvimento de estratégias de leitura para o acesso a gêneros 

textuais próprios da atividade matemática escolar. 

O professor que não tem conhecimentos da potencialidade de uso destas 

Obras Complementares em sua atividade docente, não percebe que ali está um 

recurso que pode ser utilizado de forma inter e transdisciplinar e, principalmente, 

colaborar com o processo de ensino e aprendizagem. Conforme Chiappini (2007), 

 

A orientação para uma leitura percuciente e reflexiva é função do 
professor, e deve ser por ele assumida. A formação do leitor crítico, 
capaz de se assumir plenamente enquanto cidadão requer trabalho 
gradual, que envolva os vários níveis de compreensão que não são 
dados automaticamente, mas dependem de um trabalho que 
abrange desde a seleção de textos, a leitura que o professor faz 
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deles, os objetivos ao abordá-los, até a sua inter-relação curricular e 
sociocultural. (CHIAPPINI, 2007, p. 132). 

 

Nesse sentido, é possível trabalhar o professor de modo que aflorem saberes 

e que ele construa competências, tendo, no exercício de suas funções, uma postura 

profissional permeada de atitudes necessárias à ação docente. No que refere à 

leitura, essas competências e atividades se configuram em habilitar o 

estudante/cidadão a ampliar sua capacidade de leitura de texto e de mundo. 

Torna-se importante destacar que, durante nossa pesquisa, observamos que 

os PCN de Matemática (BRASIL, 1997) sinalizam como um dos objetivos no Ensino 

Fundamental que os alunos sejam capazes de:  

 
[...] utilizar as diferentes linguagens-verbal, matemática, gráfica, 
plástica e corporal – como meio para produzir, expressar e 
comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, 
em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes situações 
de comunicação e que para que isto ocorra se torna importante que 
os alunos sejam capazes de [...] saber utilizar diferentes fontes de 
informações e recursos tecnológicos para adquirir e construir 
conhecimentos. (BRASIL, 1997, p. 48) 

 

Nesse sentido, vemos que as Obras Complementares poderão colaborar com 

o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, por ser um 

recurso capaz de potencializar este processo de modo a integralizá-los aos recursos 

linguísticos e literários. Isto porque percebemos que o ato de ler e entender a 

história poderá contribuir e potencializar os processos cognitivos do educando 

capacitando-o ao entendimento do conteúdo matemático. 

Na seção seguinte, apresentamos o resultado de nossa pesquisa acerca dos 

estudos já desenvolvidos e que consideraram as Obras Complementares no seu 

escopo. 

 

2.2 Estudos sobre as Obras Complementares 

 

Durante o processo de desenvolvimento de nosso estudo não foi possível 

observarmos nenhuma pesquisa ou referências que tratassem especificamente de 

como utilizar as Obras Complementares como recurso didático para o 

desenvolvimento de habilidades e competências de escrita e leitura matemática, tal 

como as que nosso trabalho está apontando. 
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Apesar deste recurso já estar inserido nas escolas há muitos anos, visto que 

era tratado com nomenclaturas diferentes como livros paradidáticos ou livros de 

literatura infantis, entre outros, somente a partir do ano de 2010 o MEC traz à tona 

essa discussão através do PNLD conforme já mencionamos na seção anterior deste 

capítulo. 

Ao realizarmos o levantamento de estudos que tratem sobre o uso destas 

Obras Complementares nas aulas de matemática, como já mencionado, não 

conseguimos encontrar nenhuma pesquisa que esteja sendo desenvolvida neste 

âmbito. No entanto, encontramos o trabalho de Telma Ferraz Leal, que foi Membro 

do Comitê Técnico-Científico para Pré-Qualificação de Tecnologias Educacionais 

instituídos pelo Ministro da Educação Fernando Haddad. A referida pesquisadora 

participou da Avaliação de livros submetidos por meio de Edital Púbico para 

aquisição pelo MEC e distribuição para as escolas brasileiras, assim como da 

elaboração do livro sobre as Obras Complementares, intitulado “Acervos 

complementares: as áreas do conhecimento nos dois primeiros anos do Ensino 

Fundamental”, financiado pelo Ministério da Educação, e que, por meio de seus 

conhecimentos, desenvolvidos durante este processo de avaliação destas Obras 

Complementares, passou a proferir palestras relacionadas a este assunto. 

Tornou-se, então, necessário para nosso estudo, utilizarmos a partir deste 

momento as considerações da pesquisadora sobre o assunto em virtude de não 

possuirmos mais nenhum referencial sobre o tema aqui abordado. 

Durante sua palestra proferida na biblioteca do Projeto Manuel Bandeira da 

Prefeitura do Recife, em 01/02/2011, Telma Ferraz Leal focou o tema “Projetos de 

leitura nas bibliotecas” e fez um apanhado sobre as Obras Complementares 

distribuídas pelo PNLD as escolas públicas do Brasil. Além disso, teceu o perfil dos 

livros aprovados para compor o acervo das Obras Complementares (PNLD, 2010) e 

analisou o potencial dessas obras para o processo de ensino e aprendizagem da 

escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental e descreveu de que forma se deu a 

seleção destas obras. 

Ressaltamos, entretanto, que expomos apenas as ideias centrais da palestra, 

tomando como base a fala da referida professora, as quais estavam dispostas no 

site oficial do evento (LEAL, 2012) e que exploramos apenas o que mais interessou 

para nosso estudo. 
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Durante a apresentação da pesquisadora, ela definiu as Obras 

Complementares como livros destinados às salas de aula dos 1º e 2º anos do ensino 

fundamental da rede pública e têm como objetivo ampliar o universo de referências 

culturais dos alunos nas diferentes áreas do conhecimento, assim como contribuir 

para ampliar e aprofundar suas práticas de letramento no âmbito da própria escola. 

Diz que estas obras buscam auxiliar os professores na tarefa de garantir a 

alfabetização das crianças, em uma perspectiva do letramento e da ampliação 

cultural, contemplando temáticas de interesse dos estudantes. 

Ainda nesta apresentação a professora Telma Ferraz mostra que a seleção 

destas obras aconteceu da seguinte forma: foram divididas duas equipes: uma 

composta por pesquisadores dedicados às reflexões sobre o ensino dos diferentes 

componentes curriculares e outra com professores da Educação Básica, com 

experiência em ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental (professores de 

universidades e escolas públicas de: Pernambuco, Minas Gerais, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe). 

Utilizaram como dinâmica de avaliação: Fase 1: avaliação por uma equipe de 

Língua Portuguesa, com experiência na área de ensino nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; Fase 2: avaliação por uma equipe formada por especialistas das 

áreas de conhecimento nas quais as obras foram inscritas e em seguida realizaram 

Seminário de seleção das obras onde as obras recomendadas nas duas fases foram 

analisadas pela equipe de coordenadores de área, coordenação geral, comissão 

técnica do PNLD e especialistas do MEC. 

Durante o processo de avaliação utilizaram como critérios de seleção: 

Adequação temática, Qualidade textual, Contribuições ao trabalho pedagógico e 

Projeto gráfico. Elegeram como prioridades de seleção de obras que contribuem 

para a ampliação dos conhecimentos das crianças nas diferentes áreas do 

conhecimento, familiarizando-as com conceitos que são relevantes em diferentes 

componentes curriculares: Ciências da Natureza, Matemática, História, Geografia, 

Língua Portuguesa e Artes. Obras que possibilitam a reflexão sobre conhecimentos 

do nosso sistema de escrita; que estimulam a leitura autônoma, em decorrência do 

tamanho do texto, da estrutura sintática dos períodos e das características gráficas; 

e que favorecem situações de leitura compartilhada em que os estudantes 

possam desenvolver habilidades e estratégias de compreensão de textos. 
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Constituiu-se, assim, cinco acervos, com 30 obras selecionadas cada, de 

modo a garantir: a presença de obras de diferentes áreas de conhecimento e 

temáticas; a variação da extensão do texto das obras; e a variação do nível de 

leitura exigido dos estudantes. 

Entre os tipos de obras contempladas em cada acervo, temos: livros de 

divulgação do saber científico / obras didáticas, biografias, livros instrucionais, livros 

de cantigas, parlendas, trava-línguas, jogo de palavras, livros de palavras, livros de 

imagens e livros de histórias, com foco em conteúdos curriculares. 

Durante sua apresentação, a pesquisadora conceituou cada tipo de obra 

contemplada e sinalizou sua importância para o processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Telma Leal, os livros de divulgação do saber 

científico e obras didáticas, são obras compostas por textos de divulgação de 

conhecimentos da esfera científica, predominantemente expositivos e explicativos ou 

argumentativos, podendo ser mesclados com narrações e descrições. Possuem 

presença de conceitos e classificações, uso de linguagem técnica (com nível de 

adaptação que garanta a compreensão pela criança), semelhante à encontrada em 

textos didáticos ou científicos, embora com menor grau de formalidade e com uso de 

recursos lúdicos (imagens, cores, presença de trechos que remetam ao mundo 

infantil ou que aproximem os leitores infantis). Sua importância é de familiarização 

gradativa com textos da esfera científica, possibilitando a construção de conceitos 

relativos a este domínio discursivo e habilidades para lidar com linguagem 

técnica/acadêmica. No âmbito do conhecimento linguístico, possibilita a apropriação 

de estratégias de organização sequencial dos textos de natureza 

lógica/conceitual/hierárquica (não cronológica); de recursos coesivos típicos da 

ordem do expor e do argumentar, tais como as conjunções explicativas e operadores 

lógicos; de vocabulário relativo a diferentes temáticas; de estratégias de organização 

do texto em subtemas, dentre outros. 

As Biografias são obras em que são narradas as vidas de pessoas 

importantes, possuem presença de informações relevantes sobre a pessoa 

biografada, que possam contribuir para a compreensão sobre um determinado 

tempo histórico, um fato, uma dimensão da cultura. O relato precisa ser atraente, 

cronologicamente organizado, considerando-se a faixa etária dos leitores e a 

seleção das informações sobre a vida do biografado precisa ser pertinente ao tema 

que se deseja refletir com base na biografia e ter densidade suficiente para o público 



31 
 

 

31 

(evitar excesso de informações ou esvaziamento delas). Este texto torna-se 

importante para a familiarização com textos da ordem do relatar, destinados à 

memorização das ações humanas, favorecendo a reflexão acerca das relações entre 

as histórias individuais e a história dos grupos sociais e contextualização histórica. 

Outras reflexões podem ser realizadas, considerando-se as características da 

pessoa biografada. No âmbito do conhecimento linguístico, possibilita a apropriação 

de estratégias de organização cronológica de fatos; de recursos coesivos típicos da 

narração, tais como os conectivos temporais; de vocabulário relativo a tempo; de 

estratégias de organização do texto em episódios, dentre outros. 

Os livros instrucionais são obras compostas por textos predominantemente 

injuntivos e que mobilizam conteúdos pertinentes ao currículo dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. São obras com nível de informação apropriado à faixa etária, 

com descrição clara das etapas a serem percorridas para que se cumpram 

determinadas atividades e com legibilidade das imagens. Possuem uso de recursos 

linguísticos que tornem a obra atraente e outras linguagens, tais como os desenhos 

e outros símbolos. Livros de receitas; manual de instruções de montagem de 

brinquedos; instruções de jogos; livro de orientações sobre como desenhar; livro de 

orientações para realização de experimentos; livro de divulgação dos direitos das 

crianças são importantes para a familiarização com textos da ordem do descrever 

ações (tipo injuntivo), destinados a prescrições e orientações acerca de como 

realizar determinada ação ou acerca de aspectos relativos às atitudes e 

comportamentos a serem seguidos em determinadas esferas sociais de interação, 

favorecendo o desenvolvimento de habilidades de compreender e produzir 

instruções. No âmbito do conhecimento linguístico, esse material possibilita a 

apropriação de estratégias de organização sequencial de instruções; de recursos 

coesivos típicos da descrição de ações, tais como as conjunções aditivas, 

condicionais, proporcionais; de uso de verbos no infinito e imperativo, dentre outros. 

Os Livros de cantigas, parlendas, trava-línguas, jogo de palavras são obras 

em que as crianças são convidadas a brincar com a sonoridade das palavras; textos 

lúdicos do universo infantil são livros que valorizam os textos de tradição oral e as 

brincadeiras infantis populares possuem importância para a familiarização com 

textos de tradição oral, do mundo infantil, representativos das esferas lúdicas de 

interação humana. No âmbito do conhecimento linguístico, possibilita a apropriação 

de estratégias que garantem efeitos estéticos variados, tais como as rimas e 
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aliterações; de recursos para criação de ritmo de leitura para efeitos de sentido 

especiais; recursos para construção da métrica; recursos coesivos de comparação, 

dentre outros. Possibilita também as reflexões acerca da dimensão sonora das 

palavras (desenvolvimento de consciência fonológica) e suas relações com as 

sequências gráficas. 

Livros de palavras são obras que trazem, em ordem alfabética, palavras 

seguidas de suas respectivas ilustrações e, algumas vezes, de outras palavras, 

permitindo comparações sistemáticas entre os aspectos sonoros, gráficos e 

semânticos, responsáveis pelas semelhanças e diferenças que se estabelecem 

entre elas são obras que trazem palavras organizadas em função de algum tema: 

dicionários temáticos infantis sobre animais, plantas, alimentos e outros. São obras 

destinadas a ensinar o alfabeto, favorecendo a construção de palavras estáveis ou 

palavras que sirvam de apoio à leitura e escrita de outras palavras. São importantes 

para a familiarização com textos organizados em ordem alfabética e o 

desenvolvimento de habilidades de leitura autônoma. 

Os livros de imagens são obras constituídas de textos não verbais (ou com 

pouquíssimo texto verbal), que tenham objetivo de tratar de algum tema ou contar 

história por meio de recursos imagéticos. Sua importância está em saber lidar com 

pinturas, esculturas, fotografias, ilustrações requerem habilidades que podem 

ser estimuladas desde os anos iniciais na escola. Possibilita o desenvolvimento das 

habilidades de interpretar textos não verbais, reconhecendo recursos próprios dos 

diferentes gêneros (fotografia, pintura, escultura, sinalizações...) e possibilita 

também desenvolver habilidades de articulação de linguagem verbal e não verbal 

para constituição de sentidos. 

Os livros de histórias, com foco em conteúdos curriculares e os livros de 

divulgação do saber científico e obras didáticas são livros que nem sempre se 

pretendem literários, embora vários deles o sejam, mas buscam efeitos estéticos em 

um gênero em que conta histórias e, ao mesmo tempo, ensina conteúdos 

curriculares. Muitas das obras desse tipo submetidas à avaliação do PNLD, Obras 

Complementares, foram avaliadas negativamente justamente porque, ao tentarem 

inserir ensinamentos, construíam textos pouco elaborados do ponto de vista dos 

recursos linguísticos, com narrativas simplificadas e pouco atraentes aos leitores. 

Tais obras foram rejeitadas e não compuseram o acervo. Possuem importância na 

familiarização com textos da ordem do narrar, destinados à criação de tramas do 
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mundo ficcional, que possam ter semelhança com o mundo real. No âmbito do 

conhecimento linguístico, possibilita a apropriação de estratégias de organização 

cronológica de fatos; de recursos coesivos típicos da narração, tais como os 

conectivos temporais; de vocabulário relativo a tempo; de estratégias de 

organização do texto em episódios; de uso de recursos literários para garantir a 

estética própria do domínio da literatura; de uso de metáforas, dentre outros. 

Como pudemos observar ao longo do exposto pela pesquisadora, ela apenas 

cita que estas obras poderiam ser trabalhadas de forma interdisciplinar, mas em 

nenhum momento sinaliza suas potencialidades neste sentido. Observamos, ainda, 

o quanto a pesquisadora enfatiza as contribuições deste recurso na área de 

conhecimentos linguísticos. Isto apenas fortalece nossas colocações do início deste 

subcapítulo, onde sinalizamos a falta de pesquisa relacionada ao uso das Obras 

Complementares nas aulas de matemática como estratégia de desenvolver 

habilidades de aprendizagem dos conteúdos matemáticos, considerando também a 

leitura como instrumento didático. 

Nessa perspectiva, apresentamos na seção seguinte algumas reflexões a 

respeito da relação entre a leitura e a aprendizagem do conhecimento matemático. 

 

2.3 A leitura e o conhecimento matemático 

 

As mudanças no âmbito educacional vêm se processando no decorrer do 

tempo e ao visualizarmos o ensino da matemática dentro deste contexto, verificamos 

que tanto nossos alunos, quanto os professores vêem a matemática, ainda hoje, 

como uma disciplina caracterizada apenas como lógica, racional e absoluta. Este 

pensamento acaba por tornar a matemática uma das disciplinas em que os alunos 

possuem maior dificuldade de aprendizagem, apesar de estudos enfatizarem que a 

matemática evolui por meio de um processo humano e criativo de geração de ideias 

e subsequente processo social de negociação de significados, simbolização, 

refutação e formalização. Como coloca Santos (2009, p. 118), ao assegurar que  

 
[...] a ação e os discursos praticados pelo professor, quando ensina 
Matemática, decorrem do seu conhecimento e modo de ver a 
Matemática, de como enxerga e escuta seu aluno. Há, portanto, 
aspectos diretamente relacionados à temática em questão que 
merecem sua atenção: a necessária relação entre conteúdos e 
métodos no processo de ensino e aprendizagem em Matemática; a 
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manifestação de diferentes formas de comunicação e os muitos 
significados de que se revertem as noções matemáticas em sala de 

aula. 
 

Entretanto, ao contrário do que ressalta a autora, sabe-se que alguns 

professores têm conduzido suas aulas com uma metodologia voltada para 

apresentação de fórmulas e resoluções de exercícios a fim de obter bons resultados 

no ensino da Matemática. Sabemos, porém, que esta metodologia não mais condiz 

com as necessidades formativas demandadas da sociedade atual. A este respeito 

Nuñes e Ramalho (2002) colocam que “As novas exigências do século XXI que vêm 

sendo traduzidas nas reformas do sistema educativo impõem rupturas profundas no 

agir profissional do professor que, consequentemente, exige novas necessidades 

formativas”. (NUÑES e RAMALHO, 2002, p.04). 

Estas novas exigências profissionais estão ligadas também a formação de um 

estudante/cidadão condizente com a nova realidade atual em que, mediante esta 

explosão científica e tecnológica que se vivencia, o estudante/cidadão precisa ter 

possibilidades de adquirir conhecimentos que possam capacitá-los para o exercício 

da cidadania, contribuindo para a transformação de sua sociedade. Portanto, neste 

momento a educação que é o direito de todos passa a ter o dever de proporcionar 

um ensino que atenda as necessidades do individuo, preparando-o para enfrentar 

este mundo que se encontra em constante transformação. 

Conforme D’Ambrosio (2011),  

 
Em relação à educação matemática, torna-se necessário que ela [...] 
seja um instrumento de critica e que leve a refletir sobre a realidade 
em que o indivíduo está inserido, com objetivos sociais e culturais 
mais amplos.” (D’AMBROSIO, 2011, p. 09). 

 

Nesse contexto, a leitura tem se configurado como fundamental para que o 

sujeito possa ter acesso a novos conhecimentos, possa perceber e compreender a 

sociedade à qual está inserido e obter a capacidade de interagir com o mundo que o 

cerca, contribuindo assim para a formação do cidadão. 

Independente da área de conhecimento, a leitura possibilita uma visão de 

mundo diferenciada a todos. Com o uso da leitura os alunos podem adquirir maior 

autonomia e conhecimentos e favorecer o processo de aprendizagem. Segundo 

Smole e Diniz (2001, p. 70).  
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Todas as pesquisas desenvolvidas ao longo dos últimos tempos 
sobre como tornar os alunos leitores competentes têm sido unânimes 
em afirmar que o ato de ler está alicerçado na capacidade humana 
de compreender, transformar e interpretar o mundo. Ler é um ato de 
conhecimento, uma ação de compreender, transformar e interpretar o 
que o texto escrito apresenta.  

 

O ato de ler está presente em todos os atos dos seres humanos, sejam eles 

sociais e/ou educacionais. Isto se torna mais perceptível a partir da inserção do ser 

humano na escola, destaca-se principalmente na fase da alfabetização quando se 

passa a decifrar o significado da escrita e perpassa ao longo de toda sua vida 

acadêmica e/ou social. 

A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através 

dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o 

raciocínio e a interpretação. 

Nessa perspectiva, a leitura não pode ser encarada como responsabilidade 

apenas dos professores de língua portuguesa, pois, ela não é utilizada apenas por 

esta área de conhecimento. Entretanto, o uso de métodos de ensino estritamente 

tradicionais impossibilita muitas vezes, o trabalho com a leitura de forma satisfatória, 

não atribuindo a ela seu real significado.  

 
A compreensão e a tomada de decisões diante de questões políticas 
e sociais também dependem da leitura e interpretação de 
informações complexas, muitas vezes contraditórias, que incluem 
dados estatísticos e índices divulgados pelos meios de comunicação. 
Ou seja, para exercer a cidadania, é necessário saber calcular, 
medir, raciocinar, argumentar, tratar informações estatisticamente, 
etc. (BRASIL, 1997, p. 25). 

 

Ou seja, a leitura, de fato, pode aproximar o aluno do conhecimento 

matemático que ele, muitas vezes, vê como algo inalcançável e descontextualizado. 

Ao visualizarmos o ensino da matemática, percebemos que a leitura e a 

interpretação de conteúdos matemáticos não vêm sendo conduzidas em conjunto. 

Os alunos convivem com vários textos matemáticos e para interpretá-los precisam 

ler eficazmente, onde, em sua maioria isto se torna uma tarefa árdua. Isto se deve 

ao fato de que o ato de ler por muito tempo esteve associado apenas ao ensino da 

língua materna, para Smole e Diniz (2001, p. 71). 

 
[...] os alunos devem aprender a ler matemática durante as aulas 
desta disciplina, pois para interpretar um texto matemático, o leitor 



36 
 

 

36 

precisa finalizar-se com a linguagem e os símbolos próprios desse 
componente curricular, encontrando sentido no que lê, 
compreendendo o significado das formas escritas que são inerentes 
ao texto matemático, percebendo como ele se articula e expressa 
conhecimentos. 

 

Partindo deste pressuposto, percebemos que a leitura é a porta que se abre 

ao leitor com amplas e diversas possibilidades de se interpretar o mundo e que o 

insere ao mundo cultural da sociedade em que vive. Com a leitura o ser humano é 

capaz de realizar muito mais do que uma decodificação, ele pode, com o domínio do 

código linguístico dar um (re) significado particular ao texto. Conforme Freire (2011, 

p.19), este é: 

 
[...] processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, 
que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da 
linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência 
do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 
posterior desta não possa prescindir da continuidade da leitura 
daquele.  

 

Daí porque a exigência da leitura durante as aulas de matemática deve ser 

uma prática latente e imprescindível, pois sem uma leitura objetiva da problemática 

apresentada, o aluno certamente não conseguirá encontrar o caminho para a 

possível solução do problema e, consequentemente, não conseguirá construir um 

conhecimento matemático verdadeiro e, assim, a Matemática passará a ser para o 

aprendente mais uma disciplina sem muito significado. 

Nessa perspectiva, as Obras Complementares podem oferecer um suporte 

didático que possibilita ao professor desenvolver nas suas aulas de matemática uma 

prática de ensino que articula o conhecimento matemático à leitura.  

No capítulo seguinte descrevemos os caminhos deste estudo na busca de 

oferecer um produto que colabore com a prática do professor que ensina 

matemática, de modo a considerar as Obras Complementares no ensino desta 

disciplina.  
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3 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

"Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe 

tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. 

Todos nós ignoramos alguma coisa. Por 

isso aprendemos sempre."  

Paulo Freire 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

 

om base em discussões e estudos realizados no decorrer de nossa 

pesquisa, desencadearam-nos preocupações com o processo de 

ensino e aprendizagem nas aulas de matemática. Isto nos fez então 

atentar para uma possibilidade de estudo onde pudesse incluir a 

leitura neste processo.  

Dessa forma, na tentativa de estimular o hábito da leitura e recuperar o valor 

e a importância dos livros, com atenção especial para as Obras Complementares, foi 

gerado um produto no final desta dissertação de Mestrado, direcionado a 

professores que ensinam matemática, de modo a servir como suporte pedagógico 

que potencializa o processo de ensino e aprendizagem nas aulas desta disciplina. 

Vale ressaltar, que este instrumento poderá ser utilizado pelo professor como um 

instrumento de leitura, reprodução e interpretação de textos, analise e resolução de 

problemas, introdução de conceitos, entre outros, claro que isto depende da forma 

que o professor irá manusear este instrumento e da forma que ele irá propor suas 

atividades. 

 
[...] a Língua Materna deveria participar efetivamente dos processos 
de ensino de Matemática, não apenas tornando possível a leitura dos 
enunciados, mas sobre tudo como fonte alimentadora na construção 
dos conceitos, na apreensão das estruturas lógicas da 
argumentação, na elaboração da própria linguagem matemática. 
(MACHADO, 2001, p.9). 

 

Assim, delineando as questões de leitura e compreensão do conhecimento 

matemático como àquelas de nossos interesses de estudos, apontamos como objeto 

de nossa pesquisa a investigação de possibilidades de exploração de Obras 

Complementares que envolvam ideias matemáticas para potencializar o 

conhecimento de conteúdos matemáticos, bem como o desenvolvimento de 

habilidades de leitura nas aulas de matemática e relacionando este pensamento à 

atual política educacional do Brasil. Partindo da concepção de que o professor deve 

ser o sujeito ativo e singular, no processo de ensino e aprendizagem, partimos da 

tematização da prática deste neste processo possibilitando e/ou fornecendo mais um 

subsídio que poderá contribuir com este processo. 

C 



39 
 

 

39 

Para isto estamos dispondo um Guia de Orientação de uso das Obras 

Complementares para Professores que Ensinam Matemática construído a partir 

dos estudos desta pesquisa, o qual possui orientações didáticas voltadas para os 

professores que ensinam matemática, estas apoiadas nas Obras complementares, 

fazendo uso da leitura como potencializadora do processo de ensino e 

aprendizagem e com vista a dar suporte na formação conceitual e didática de 

professores que ensinam matemática. A elaboração do referido Guia foi, 

integralmente, apoiada naquelas Obras que possuem conteúdos matemáticos. 

Pretendemos com este mostrar aos professores, algumas das possibilidades de uso 

deste recurso nas aulas de matemática.  

Nesse sentido, criamos propostas de atividades que envolvam as obras 

complementares que possuem conteúdos matemáticos com fins na aprendizagem 

de conteúdos matemáticos e no desenvolvimento das competências de leitura. 

 
[...] entre a Matemática e a Língua Materna existe um paralelismo 
nas funções que desempenham nos currículos, uma 
complementaridade nas metas que perseguem uma imbricação nas 
questões básicas relativas ao ensino de ambas. (MACHADO, 2001, 
p. 21). 

 

Com a intenção de realizar a proposta pedagógica de nossa pesquisa 

consideramos importante de antemão realizar uma investigação, por meio de 

questionário com a finalidade de melhor visualizarmos as principais dificuldades 

conceituais e didáticas que tiveram no decorrer de sua vida escolar, acadêmica e 

profissional e verificar o interesse do nosso público-alvo a proposta de nossa 

pesquisa. 

Com este propósito, no segundo semestre do ano de 2010 foi aplicado o 

primeiro questionário investigativo aos alunos de Pedagogia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, os quais estavam cursando as disciplinas 

de Ensino da Matemática I e II. Com os resultados das analises destes questionários 

pretendíamos dar o passo inicial da pesquisa de campo para elaboração da 

proposta da dissertação de mestrado inicialmente sob o tema “Paradidáticos nas 

aulas de matemática: possibilidades de usos”.  

Ao analisarmos o referido questionário, já com as respostas dos alunos, 

detectamos falhas em algumas perguntas que foram elaboradas e que não 

satisfaziam nossas expectativas e curiosidades em relação ao foco principal de 
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nossa pesquisa, que seria: investigar quais as principais dificuldades conceituais e 

didáticas de Matemática relacionadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental que 

os estudantes vivenciaram durante sua vida escolar e/ou acadêmica; se conhecem o 

que é um livro paradidático; se já utilizaram algum desses livros tanto como alunos 

ou como docentes para o aprendizado de conteúdos matemáticos; e conhecer quais 

livros paradidáticos estes alunos tiveram acesso. 

Ao percebermos que este questionário ficou muito evasivo, não respondendo 

com exatidão nossos questionamentos, elaboramos um novo questionário, com 

perguntas mais fechadas e que os investigados ao respondê-lo pudessem nos dar 

respostas com exatidão, facilitando assim à tabulação e analise dos dados. 

O segundo questionário fechado, que conforme Fiorentini é: “quando 

apresentam alternativas para respostas. Nesse caso, o pesquisador pressupõe 

quais são as respostas possíveis que o sujeito irá responder, não havendo, portanto, 

possibilidades de obter alguma resposta fora desse conjunto.” Fiorentini (2006, 

p.116), por sua vez, foi aplicado para 15 professores que ensinam matemática, entre 

quais temos: pedagogos e licenciados em matemática.  

No item a seguir apresentamos os resultados obtidos a partir dos dois 

questionário aplicados, bem como a análise dos mesmos.  

 

3.1 Análise dos questionários 

 

Ao analisarmos os resultados dos primeiros questionários aplicados, 

observarmos que mais de 80% dos estudantes que o preencheram informaram que 

tiveram alguma dificuldade em aprender conteúdos matemáticos enquanto alunos da 

Educação Básica e que 55% deles possuem alguma dificuldade em ensinar 

conteúdos matemáticos. Solicitamos então que citassem até cinco conteúdos 

matemáticos que tiveram mais dificuldades em aprender enquanto alunos e até 

cinco conteúdos matemáticos que possuem dificuldades em ensinar. Então, 

detectamos que os conteúdos que os entrevistados possuem maior dificuldades em 

ensinar eram os mesmos que eles não conseguiram aprender enquanto alunos da 

educação básica. Ao serem perguntados a que eles atribuíam as suas dificuldades 

em ensinar tais conteúdos, 37% relacionaram a desconhecimento de recursos 

didáticos e/ou metodológicos. 
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Assim, percebe-se que as dificuldades adquiridas durante sua vida escolar na 

educação básica foram trazidas consigo também para sua atuação como docente e 

que estes futuros professores ainda não adquiriram, no decorrer do curso, 

conhecimento de recursos metodológicos que os auxiliem em suas aulas de 

matemática, o que é compreensivo, visto que vários deste ainda estão cursando a 

primeira das duas disciplinas que tratam do ensino da matemática no curso de 

Pedagogia da UFRN. 

Ao analisarmos o conhecimento dos respondentes sobre os Livros 

Paradidáticos, 75% afirmaram saber o que é um livro desta categoria. Entretanto, ao 

serem solicitados que informassem pelo menos três dos que conheciam apenas 

50% responderam. Estas respostas nos levaram a questionar se todos aqueles que 

informam saber o que é já haviam tido a oportunidade de conhecer livros 

paradidáticos ou, até mesmo, se de fato sabem do que se trata, já que, infelizmente, 

não incluímos nenhuma questão que desse a estes a oportunidade de informar o 

seu entendimento a respeito deste material. No que tange aqueles que não 

conhecem, isto nos remete a entender que já que estes não possuem 

conhecimentos sobre o material, logo não possuem conhecimento sobre suas 

potencialidades no ensino. 

Então, perguntamos se os respondentes, de modo geral, consideravam que 

os Livros Paradidáticos poderiam ser utilizados como um recurso didático em aulas 

de matemática, 85% deles respondeu que sim, incluindo todos os que responderam 

conhecer este material e mais um percentual que informou o contrário, e 15% não 

respondeu. 

Ao perguntarmos se eles já haviam utilizado algum Livro Paradidático em 

suas aulas de matemática, 50% afirmaram nunca tê-lo utilizado, sendo que 27% 

destes atuavam na Educação Básica, 45% não responderam e apenas 5% 

afirmaram já ter utilizado, sendo que todos informaram estar em sala de aula dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Ao perguntarmos para os que responderam que já haviam utilizado o Livro 

Paradidático em suas aulas de matemática de que forma utilizou, um deles 

respondeu “Muitos livros paradidáticos infantis, na contação de história na sala de 

aula”, o que constatou, ainda que de forma limitada, a resposta dada por este 

participante , a questão anterior.  
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Então, com a análise das respostas do primeiro questionário, observamos que 

em sua maioria eles afirmaram conhecer ou já ter trabalhado com algum Livro 

Paradidático, mas, ao analisarmos os questionários verificamos que, que pode haver 

um equívoco nesta afirmação, haja vista que, consideramos que isso se deve ao fato 

de serem ainda estudante da graduação e por não terem ainda muitas experiências 

profissionais, mas, o que não justifica o fato de não irem à busca de novos 

conhecimentos.  

O segundo questionário aplicado, como já mencionado, seguiu a mesma 

intenção do primeiro, mas teve suas questões organizadas de forma mais objetiva. 

Constam como questões deste questionário: Faixa etária média, tempo de 

conclusão da educação básica, nível de formação, curso/área, tempo de formação, 

tempo de atuação na educação básica, níveis de ensino que atuaram e/ou atuam, 

grau de conhecimento empírico e/ou cientifico sobre os Livros Paradidáticos, nível 

de dificuldades no processo de ensino e/ou aprendizagem de conteúdos 

matemáticos e nível de interesse em participar de uma atividade de um grupo 

colaborativo. 

A partir deste momento faremos a análise deste questionário ressaltando 

apenas as questões que serão de interesse para o foco desta pesquisa. 

Ao investigarmos sobre o grau de conhecimentos sobre o Livro Paradidáticos 

entre os respondentes, 100% mencionaram conhecer sobre o que é um Livro 

Paradidático. Entretanto, ao apontarem as diferenças entre o Livro Paradidático e o 

Livro Didático, apenas 80% dos entrevistados conseguiram formular ideias que 

demonstrassem clareza sobre esta diferença e os que conseguiram, por sua vez, 

não responderam com base em conhecimentos já adquiridos, mas se utilizaram de 

outros recursos para respondê-la, por exemplo, informações disponibilizadas na 

internet, haja vista que a solicitação de preenchimento foi feita por meio eletrônico.  

Ao solicitamos aos respondentes que citassem até cinco Livros Paradidáticos 

que conheciam e que possuíam potencialidades para explorar conteúdos 

matemáticos, somente 50% deles responderam. Quanto ao uso desse material em 

sala de aula, 80% dos entrevistados afirmaram já ter utilizado algum Livro 

Paradidático como recurso em suas aulas, sendo que destes, 75% utilizou como 

recurso em aulas de Língua Portuguesa, 15% em aulas de Matemática e 10% em 

outras disciplinas. 
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Ao se tratar dos procedimentos possíveis de se utilizar ao adotar um 

Paradidático como recurso de ensino e aprendizagem, 80% dos entrevistados 

informaram que "A leitura e discussão do tema tratado no livro", 15% acham que 

podem utilizar "O preenchimento e encartes contidos no livro, quando for o caso" e 

apenas 5% consideram que existem outros procedimentos além dos já citados. 

Ao investigar sobre as formas de adoção do Livro Paradidático, solicitamos os 

respondentes que informassem como se dá o acesso a este material pelo aluno e 

verificamos que 45% destes responderam que este acesso se dá por meio da 

instituição em que trabalha a qual disponibiliza em quantidades suficientes; 5% 

informaram que, quando utilizado na versão digital, seus alunos têm acesso ao 

laboratório da instituição; 45% mencionaram que para adquirir o livro os alunos têm 

que comprar com seu próprio recurso financeiro; e 5% responderam que adquirem o 

material de outras formas. 

Além disso, 75% dos respondentes informaram que não conhecem sites que 

disponibilizem gratuitamente versões digitais de livros paradidáticos. 

Analisamos se os respondentes enquanto alunos da Educação Básica já 

tiveram alguma dificuldade em aprender conteúdos matemáticos, verificamos que 

70% deles afirmaram ter tido algum tipo de dificuldade. Perguntamos também se 

possuem alguma dificuldade em ensinar os conteúdos de matemática, 55% 

informaram que sim; 35% responderam não possuir nenhuma dificuldade em ensinar 

conteúdos matemáticos e 10% não responderam a pergunta. 

Ao analisarmos os conteúdos matemáticos informados pelos entrevistados 

que mais tiveram dificuldades em aprender e os conteúdos que mais possuem 

dificuldades em ensinar, observamos que quase 90% dos conteúdos informados são 

os mesmos. Portanto, é possível perceber que o ensino da Educação Básica é de 

fundamental importância na formação dos futuros professores, haja vista que este 

permeia o todo o percurso de sua vida escolar, acadêmica e profissional. Já 75% 

dos entrevistados atribuem suas principais dificuldades em ensinar os conteúdos 

matemáticos ao desconhecimento dos recursos didáticos e/ou metodológicos; 20% 

consideram que se deve ao fato de desconhecimento dos conteúdos; e 5% 

consideram que outros motivos influenciaram. Novamente foi detectada a falta de 

apoio a estes professores por meio dos órgãos governamentais como forma de dar 

suporte conceitual e didático através das formações. 
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Com objetivo de verificar o interesse dos respondentes e atender a proposta 

de estudo prevista em nossa dissertação de mestrado, foi perguntado aos 

entrevistados se possuíam interesse em participar de uma atividade de um grupo 

colaborativo que vise à produção de estratégias de ensino que envolva o uso de 

livros paradidáticos e o conteúdo de matemática, com interface com outras áreas de 

conhecimento. Para esta questão tivemos resposta afirmativa de 100% dos 

respondentes o que mostra que felizmente os professores desejam ir à busca de 

novos conhecimentos. 

Partindo de uma reflexão mais focada no objetivo de nossa pesquisa, 

pudemos observar que não há clareza entre o público que respondeu ao 

questionário aplicado, sobre o que é um livro paradidático e quanto ao seu potencial 

para o trabalho com outras áreas de conhecimento que não a Língua Portuguesa. 

Entretanto, o paradidático como recurso didático, pode compreender um 

material de importância relevante para o aprendizado matemático, caso seja 

explorado adequadamente. Para isso, faz-se necessário que o professor tome 

conhecimento desse potencial e de estratégias de utilização do mesmo. 

Nesse sentido, esta pesquisa disponibiliza, aos professores que ensinam 

matemática, um material que contribua com suas aulas, fazendo uma relação do uso 

da leitura nas aulas de matemática, apoiados nas Obras Complementares. Este 

material irá dispor de informações que poderá esclarecer o que são as Obras 

Complementares, como elas chegam às escolas e ajudá-los de como poderão 

planejar suas aulas apoiadas no uso deste recurso. 

A partir do exposto, realizamos a seleção das Obras Complementares 

tratadas no Guia. Fizemos a identificação das possibilidades de utilização das Obras 

Complementares, de modo a separar aquelas que, mais diretamente, 

potencializavam a ampliação das capacidades interpretativas e explicativas em 

termos de conceitos matemáticos. Então, realizamos a verificação de quais 

conteúdos matemáticos poderiam ser explorados e em que níveis ou modalidade de 

ensino. 

Esperamos, com o resultado deste estudo, contribuir para um ensino de 

matemática em que a leitura possa ocupar um papel significativo no processo de 

ensino e aprendizagem, de modo que o estudante deste nível de ensino possa 

desenvolver uma visão mais ampla e concreta da situação problematizada, 



45 
 

 

45 

possibilitando que este tenha um número significativo de informações que o 

possibilite compreender e construir conceitos e soluções matemáticas. 

No item a seguir apresentamos as Obras Complementares adotadas para a 

elaboração do nosso produto. 

 

3.2 Obras selecionadas 

 

Na escolha das Obras que compuseram o produto da nossa pesquisa, 

selecionamos aquelas que foram divulgadas por meio da portaria de nº 312 de 1º de 

abril de 2009, após o resultado da avaliação pedagógica referente às Obras 

Complementares inscritas no processo de avaliação e seleção no âmbito do 

Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2010. As obras selecionadas foram 

organizadas em cinco acervos e foram distribuídas às salas de aula das turmas de 

1º e 2º anos do ensino fundamental da rede pública de ensino. 

Segue, no Quadro 1, a relação de todas as obras divulgadas como aprovadas 

pelos avaliadores. 

 

Quadro 1 – Obras Complementares selecionadas no PNLD 2010 

PNLD 2010 - OBRAS COMPLEMENTARES 

Nº NOME DA OBRA EDITORA 

1  CONTAGEM REGRESSIVA A GIRAFA EDITORA LTDA 

2  MAMÍFEROS - COLEÇÃO OLHA O BICHO! AYMARÁ EDIÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 

3  AVES - COLEÇÃO OLHA O BICHO! AYMARÁ EDIÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 

4  O CASAL DE JOÃO-DE-BARRO 
BASE EDITORA E GERENCIAMENTO 

PEDAGOGICO LTDA 

5  AS CASAS DE ONTEM E DE HOJE 
BASE EDITORA E GERENCIAMENTO 

PEDAGOGICO LTDA 

6  UM ZOOLÓGICO DE PAPEL BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA 

7  A PULGA FILOMEN 
BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA A 

PULGA FILOMEN 

8  RÁPIDO COMO UM GAFANHOTO BRINQUE BOOK EDITORA DE LIVROS 

9  
BRINQUE-BOOK COM AS CRIANÇAS NA 

COZINHA 
BRINQUE BOOK EDITORA DE LIVROS 

10  
O CASO DA LAGARTA QUE TOMOU CHÁ 

DE SUMIÇO 
BRINQUE BOOK EDITORA DE LIVROS 
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11  
O PRESENTE DE ANIVERSÁRIO DO 

MARAJÁ 
BRINQUE BOOK EDITORA DE LIVROS 

12  KABÁ DAREBU BRINQUE BOOK EDITORA DE LIVROS 

13  MACACO DANADO BRINQUE BOOK EDITORA DE LIVROS 

14  O MENINO E O JACARÉ BRINQUE BOOK EDITORA DE LIVROS 

15  UMA INCRÍVEL POÇÃO MÁGICA CALLIS EDITORA LTDA 

16  A PRINCESA ESTÁ CHEGANDO ! CALLIS EDITORA LTDA 

17  CARTOLA CALLIS EDITORA LTDA 

18  VILLA – LOBOS CALLIS EDITORA LTDA 

19  CHIQUINHA GONZAGA CALLIS EDITORA LTDA 

20  FUGINDO DAS GARRAS DO GATO CALLIS EDITORA LTDA 

21  JOGO DE PALAVRAS: A BOCA CALLIS EDITORA LTDA 

22  ISTO NÃO É COMBOIO DE CORDA EDITORA LTDA 

23  OS AMIGOS DAS FLORES COMBOIO DE CORDA EDITORA LTDA 

24  BRINCADEIRAS COMBOIO DE CORDA EDITORA LTDA 

25  DOS PÉS A CABEÇA COMPANHIA EDITORA NACIONAL 

26  CORES COMPANHIA EDITORA NACIONAL 

27  O MUNDO DO TRABALHO COMPANHIA EDITORA NACIONAL 

28  A VIDA EM SOCIEDADE COMPANHIA EDITORA NACIONAL 

29  ADEDONHA, O JOGO DAS PALAVRAS CONHECIMENTO EDITORA 

30  CADA MACACO COM SEU FILHOTE CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA 

31  CORES DAS CORES COSAC & NAIFY EDICOES LTDA 

32  ESCULTURA AVENTURA DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA 

33  DE OLHO NA AMAZÔNIA DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA 

34  O TRÂNSITO NO MUNDINHO DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA 

35  O DESAFIO DA MÃE-NATUREZA EDIÇÕES DEMÓCRITO ROCHA 

36  MÚSICA EDICOES ESCALA EDUCACIONAL AS 

37  PINTURA E ESCULTURA EDICOES ESCALA EDUCACIONAL AS 

38  ERA UMA VEZ UM MENINO TRAVESSO EDICOES ESCALA EDUCACIONAL AS 

39  ERA UMA VEZ UM GATO XADREZ EDICOES ESCALA EDUCACIONAL SA 

40  
MEU PRIMEIRO LIVRO DE CONVIVÊNCIA 

COM A NATUREZA 
EDIÇOES SM LTDA 

41  LONGE, PERTO DO RIO EDIÇOES SM LTDA 

42  OCUPADOS O TEMPO TODO EDIÇOES SM LTDA 

43  A REPRODUÇÃO DAS BORBOLETAS EDIÇOES SM LTDA 

44  AO SOM DAS LETRAS EDIÇOES SM LTDA 
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45  
RODA QUE RODA - UMA HISTÓRIA DE 

RODAS, ENGRENAGENS E ROLDANAS 
EDITORA ABRIL SA 

46  CLACT...CLACT...CLACT... EDITORA ABRIL SA 

47  ALFABETO DE HISTÓRIAS EDITORA ATICA S/A 

48  CORPO DE GENTE E CORPO DE BICHO EDITORA ATICA S/A 

49  O JOGO DO CONTRÁRIO EDITORA ATICA S/A 

50  O FRIO PODE SER QUENTE? EDITORA ATICA S/A 

51  AS TRÊS PARTES EDITORA ATICA S/A 

52  VOCÊ SABIA? EDITORA BIRUTA LTDA 

53  O LOBO GUARÁ EDITORA BIRUTA LTDA 

54  O BEIJA-FLOR DE TOPETE EDITORA BIRUTA LTDA 

55  TANTO BICHO EDITORA DIMENSAO LTDA 

56  UMA CASA PARA VIVER EDITORA DIMENSAO LTDA 

57  OS BICHOS EDITORA DIMENSAO LTDA 

58  BRINCANDO NAS NUVENS EDITORA DO BRASIL SA 

59  PIRATA DE PALAVRAS EDITORA DO BRASIL SA 

60  SÓ UM MINUTINHO EDITORA FTD AS 

61  O VALOR DE CADA UM EDITORA FTD AS 

62  SORRISO ALEGRE: OS AMIGOS DA BOCA EDITORA FTD AS 

63  A PAISAGEM EDITORA FTD AS 

64  AS FABULOSAS FÁBULAS DE IAUARETÊ EDITORA FUNDAÇÃO PEIRÓPOLIS LTDA 

65  BARANGANDÃO ARCO-ÍRIS EDITORA FUNDAÇÃO PEIRÓPOLIS LTDA 

66  
BONITEZA SILVESTRE - POESIA PARA OS 

ANIMAIS AMEAÇADOS PELO HOMEM 
EDITORA FUNDAÇÃO PEIRÓPOLIS LTDA 

67  
RIMAS DA FLORESTA - POESIA PARA OS 

ANIMAIS AMEAÇADOS PELO HOMEM 
EDITORA FUNDAÇÃO PEIRÓPOLIS LTDA 

68  JONAS E AS CORES EDITORA FUNDAÇÃO PEIRÓPOLIS LTDA 

69  BRINCANDO COM DOBRADURAS EDITORA GAIA LTDA 

70  HISTÓRIAS DE CONTAR EDITORA GLOBO SA 

71  CADÊ? EDITORA GLOBO SA 

72  ERAM 3 EDITORA GLOBO SA 

73  A ARCA DE NOÉ EDITORA GLOBO SA 

74  A VIAGEM DE TAMAR EDITORA LÊ LTDA 

75  QUEM LÊ COM PRESSA TROPEÇA EDITORA LÊ LTDA 

76  DOCE ÁGUA DOCE EDITORA MERCURYO LTDA 

77  QUE HORAS SÃO? EDITORA MERCURYO LTDA 
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78  PARA OLHAR E OLHAR DE NOVO EDITORA MODERNA LTDA 

79  O GUARDA-CHUVA DO GUARDA EDITORA MODERNA LTDA 

80  VOCÊ TROCA? EDITORA MODERNA LTDA 

81  ALFABETÁRIO EDITORA MODERNA LTDA 

82  
SOU GRANDALHÃO E TENHO A PELE 

ENRUGADA. SABE QUEM SOU? 
EDITORA MODERNA LTDA 

83  OLHE O DESPERDÍCIO, COELHO FELÍCIO! EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA 

84  GENTE TEM, BICHO TAMBÉM: DENTE EDITORA NOVA FRONTEIRA AS 

85  GENTE TEM, BICHO TAMBÉM: NARIZ EDITORA NOVA FRONTEIRA SA 

86  DESENHANDO ANIMAIS EDITORA ORIGINAL LTDA 

87  DESENHANDO FACES EDITORA ORIGINAL LTDA 

88  DESVENDANDO A NATUREZA EDITORA POSITIVO LTDA 

89  MUITAS MANEIRAS DE VIVER! EDITORA POSITIVO LTDA 

90  MIG, O DESCOBRIDOR EDITORA RECORD LTDA 

91  UMA LETRA PUXA A OUTRA EDITORA SCHWARCZ LTDA 

92  A ÁFRICA MEU PEQUENO CHAKA... EDITORA SCHWARCZ LTDA 

93  O URSO QUE QUERIA SER PAI EDITORA SCHWARCZ LTDA 

94  NÃO EXISTE DOR GOSTOSA EDITORA SCHWARCZ LTDA 

95  OSSOS DO OFÍCIO EDITORA SCHWARCZ LTDA 

96  NÓS E OS BICHOS EDITORA SCHWARCZ LTDA 

97  O JOGO DA PARLENDA EDITORA SCHWARCZ LTDA 

98  CONTANDO COM O RELÓGIO EDITORA SCIPIONE S/A 

99  TEATRO 
ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA 

100  ABRE ALAS QUE EU QUERO PASSAR 
ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA 

101  NEM TODO MUNDO BRINCA ASSIM! 
ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA 

102  

UM TESOURO PRA TODOS - 

CONVERSANDO SOBRE PATRIMONIO 

CULTURAL 

ESCALA EMPRESA DE COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA 

103  CHORO E CHORADEIRA RISOS E RISADAS FBF CULTURAL LTDA 

104  PONTO POR PONTO COSTURA PRONTA FBF CULTURAL LTDA 

105  A VIDA DA FORMIGA FRASE EFEITO ESTUDIO EDITORIAL LTDA 

106  MAST E O PLANETA AZUL 
FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RS 

107  AVES DO SERTÃO FUNDACAO DEMOCRITO ROCHA 
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108  FOLCLORE BRASILEIRO INFANTIL GIRASSOL BRASIL EDICOES LTDA 

109  ZIG ZAG GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 

110  
MEU PRIMEIRO LIVRO DOS GOLFINHOS E 

BALEIAS 
LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA 

111  
MEU PRIMEIRO LIVRO DOS ANIMAIS DA 

SAVANA 
LAROUSSE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA 

112  
RUIVÃO, O LOBO BOM COM CARA DE 

LOBO MAU 
LAZULI EDITORA LTDA 

113  O CÃO E O GATO LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA 

114  A GALINHA E A PATA LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA AS 

115  PAPO DE PATO LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA 

116  A CAMINHO DA ESCOLA LIVROS STUDIO NOBEL LTDA 

117  ABC: CURUMIM JÁ SABE LER! MANATI PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA 

118  BERIMBAU MANDOU TE CHAMAR MANATI PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA 

119  NA VENDA DE VERA MANATI PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA 

120  PARA ONDE PULOU A PULGA? MANATI PRODUÇÕES EDITORIAIS LTDA 

121  TURMA DA MÔNICA E AS CORES 
MELHORAMENTOS DE SAO PAULO 

LIVRARIAS LTDA 

122  TURMA DA MÔNICA E O ABC 
MELHORAMENTOS DE SAO PAULO 

LIVRARIAS LTDA 

123  OS DEZ AMIGOS 
MELHORAMENTOS DE SAO PAULO 

LIVRARIAS LTDA 

124  

SEIS PEQUENOS CONTOS AFRICANOS 

SOBRE A CRIAÇÃO DO MUNDO E DO 

HOMEM 

PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 

125  CAPOEIRA PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 

126  JONGO PALLAS EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 

127  O ABC DO DROMEDÁRIO PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO 

128  A E I O U RHJ LIVROS LTDA 

129  ANIMAIS RHJ LIVROS LTDA 

130  QUE FEBRE DE MOSQUITO! RHJ LIVROS LTDA 

131  SAIA DESSA, MANO PIRA RHJ LIVROS LTDA 

132  PLOC! RHJ LIVROS LTDA 

133  FALANDO PELOS COTOVELOS RICHMOND EDUCAÇÃO LTDA 

134  QUENTE E FRIO RICHMOND EDUCAÇÃO LTDA 

135  RODA DE LETRINHAS RODA VIVA EDITORA LTDA 

136  COM A PULGA ATRÁS DA ORELHA... SALAMANDRA EDITORIAL LTDA 
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137  MARCELO, MARMELO, MARTELO SALAMANDRA EDITORIAL LTDA 

138  CADÊ MEU TRAVESSEIRO? SALAMANDRA EDITORIAL LTDA 

139  MANOS MALUCOS SALAMANDRA EDITORIAL LTDA 

140  ENCONTRO COM TARSILA SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 

141  ENCONTRO COM PORTINARI SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 

142  ENCONTRO COM SEGALL SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 

143  TÔ DENTRO, TÔ FORA... SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 

144  EI, QUEM VOCÊ PENSA QUE É?! SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES 

145  A DIVERSÃO VAI À ESCOLA TERRA SUL EDITORA LTDA 

146  PASSEIO PELO CAMPO TERRA SUL EDITORA LTDA 

147  BICHO QUE TE QUERO LIVRE UNO EDUCAÇÃO LTDA 

148  FORMIGA AMIGA UNO EDUCAÇÃO LTDA 

149  ESTA CASA É MINHA! UNO EDUCAÇÃO LTDA 

150  ASSIM ASSADO UNO EDUCAÇÃO LTDA 

Fonte: Diário Oficial da União (DOU) de 02/04/2009, Seção 1. 

 

Dentre as 150 Obras Complementares que compunham os cinco acervos, 

selecionamos somente aquelas que, de alguma forma, poderíamos utilizar como 

recurso no ensino de conteúdos matemáticos. No entanto, não precisamos 

selecionar o nível de ensino, haja vista que já estavam direcionadas para o nível ao 

qual a nossa pesquisa propunha, pois, por enquanto o MEC só disponibiliza este 

material para os 1º, 2º e o 3º ano do Ensino Fundamental. Quanto à seleção de 

conteúdos, em sua maioria, não tratavam uma diversidade de conteúdos 

matemáticos. Então, decidimos trabalhar com todos os conteúdos que estavam 

sendo diretamente tratados nestas, bem como aqueles que tinham potencial para 

ser explorados a partir delas.  

A seguir apresentamos as obras que foram escolhidas por nós para 

composição de nosso produto, acompanhadas das resenhas construídas a partir do 

Manual das Obras Complementares (BRASIL, 2009), o qual possui como proposta 

ajudar a conhecer as obras selecionadas e que sinalizam que estas obras podem 

ser usadas para estimular a curiosidade e o interesse das crianças, em uma 

situação de leitura compartilhada.  

Torna-se importante destacar que, os acervos de Obras Complementares são 

divididos em cinco categorias, compostas, cada uma, por trinta Obras 

Complementares, a saber:  
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a pertinência pedagógica da temática proposta e a relevância 
didática dos conteúdos específicos abordados; a clareza e exatidão 
com que as noções, os conceitos e as informações são tratados; a 
capacidade de motivar o aluno para a aprendizagem proposta; a boa 
legibilidade gráfica — do ponto de vista do tamanho das letras, do 
espaçamento entre palavras, do entrelinhamento, da disposição do 
texto na página etc.; a boa legibilidade linguística — com padrões 
discursivos, lexicais e coesivos compatíveis com a leitura 
compreensiva fluente, autônoma ou mediada; o prazer 
potencialmente proporcionado à leitura — uso de recursos 
linguísticos capazes de produzir efeitos lúdicos e/ou estéticos; a 
qualidade estética das ilustrações; a adequação da obra aos 
objetivos do ensino-aprendizagem dos primeiros anos de 
escolarização”. (BRASIL, 2009, p.57) 

 

Nem sempre as escolas terão todos estes cinco acervos disponíveis, pois 

eles são distribuídos de acordo com a quantidade de turmas que cada escola 

possui. Uma escola grande, por exemplo, que possua as cinco turmas com o nível 

de ensino a qual as obras se destinam receberá todos os cinco acervos. No entanto, 

aquela que possui um número menor de turmas só receberá o equivalente a isto. 

Mas, todos os acervos foram compostos de forma que contemplem todos os critérios 

de avaliação, mantendo o mesmo nível de qualidade.  

Assim, ao analisarmos e selecionarmos as Obras utilizadas em nossa 

pesquisa, tivemos o cuidado de contemplar todos os acervos, Assim, quando 

disposto para as escolas públicas, nosso produto poderá ajudar aos docentes de 

todas, independente do acervo que possui. 

Seguem as Obras Complementares selecionadas para execução de nossa de 

pesquisa: 
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ACERVO 1 

 

Clact... clact... clact... 

Autoras: Liliana & Michele Lacocca 

 O livro Clact... clact... clact apresenta um monólogo de 
uma tesoura que encontra papéis coloridos picados e, 
insatisfeita, começa a organizá-los. Associam-se à história 
imagens feitas com papel picado de diversas cores. 
Discutem-se, adequadamente, as noções de lateralidade e 
de cor. 

A personagem busca formar figuras geométricas planas, 
não se dá por satisfeita com a correção matemática das 
figuras formadas e apresenta comentários sobre sua 
insatisfação. 

 

 

Cores 

Autora: Marie Houblon 

A obra é composta por uma seleção de imagens em 
fotografia, que enfocam diferentes conteúdos temáticos: 
elementos da natureza, paisagens, animais, pessoas em 
diferentes contextos socioculturais, alimentos. O enfoque 
principal a ser primeiramente observado é a cor, suas 
variações tonais e sua presença no cotidiano como 
elemento visual a ser visto e percebido. Há imagens 
provocadoras, tanto de emoções e sensações, como de 
outros sentidos, que podem ser trabalhados a partir da sua 
leitura. 

 

 

 

O presente de aniversário do marajá 

Autor: James Rumford 

 

Você conhece algum marajá? Pois, na história aqui 
narrada, os animais conhecem um e, no dia do aniversário 
dele, decidem fazer-lhe uma visita. Mas, não é fácil 
escolher o presente! 

E nem saber quantos presentes levar! Duas mangas? Seis 
fitas de seda? Esse livro apresenta uma fábula que 
valoriza a amizade. Seu foco principal não é a Matemática, 
mas pode-se explorar a relação entre a escrita do número 
e a quantidade que ele representa. 
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Adedonha, o jogo das palavras 

Autora: Arlene Holanda 

 

A obra Adedonha, o jogo das palavras, mostra como é 

divertido brincar com as palavras! Possibilita, também, que os 
alunos aprendam as letras do alfabeto, jogando com seus 
colegas. 

A realização de jogos a partir de palavras torna o contato com 
o livro prazeroso e ajuda no processo de apropriação do 
sistema alfabético de escrita. 

 

 

 

 

 
 

Folclore brasileiro infantil 

Autora: Célia Ruiz Ibánez 

  

O livro apresenta uma boa coletânea de textos do folclore 
infantil brasileiro, como cantigas de roda, parlendas, adivinhas, 
trava-línguas... material que encanta adultos e crianças. Assim, 
esta obra explora a sensibilidade infantil e a liberdade 
imaginativa, que fazem a matemática parecer brincadeira de 
infância. Contar, somar, pensar no tempo... 

Já é hora. 

 

 

 

 

 

O frio pode ser quente? 

Autora: Jandira Masur  

  

Sabia que o frio pode ser quente, o baixo pode ser alto, o 
amargo pode ser doce, o longo pode ser curto? É o que 
garante esta obra, que aborda algumas propriedades, em 
função dos pontos de vista, das expectativas, dos gostos e 
das referências tomadas por cada pessoa. A leitura de O 
frio pode ser quente leva-nos a refletir que comprido, curto, 

pouco, muito não são coisas absolutas e devem ser 
consideradas dentro de um contexto. 
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As casas de ontem e de hoje 

Autor: Carlos Reviejo 

  

A obra é um livro-texto ilustrado, que narra a história da 
habitação, das formas de morar, desde a chamada Pré-história 
até os dias atuais. Com a leitura de As casas de ontem e de 
hoje descobrimos que nem sempre as casas foram como as que 
conhecemos hoje. Na verdade, o homem mudou muito com o 
passar do tempo e, com ele, mudou, também, o lugar onde 
habita. A narrativa versificada é formada por expressões verbais 
e pequenas figuras associadas a imagens nas páginas. 

 

 

 

 

Na venda de vera 

Autora: Hebe Coimbra 

  

A leitura da obra Na venda de Vera levará o leitor a um lugar 

aconchegante, onde conhecerá, em versos, a história de Vera, 
de sua venda e de seus ventos guardados nos vidros. 

Sabe o que aconteceu um dia? Um menino resolveu abrir um 
dos vidros e soltar o vento violento, que fez todo o povoado 
voar. O livro torna-se atrativo para o público infantil por se utilizar 
de rimas e de situações inusitadas para desenvolver o tema 
proposto. 

 

 

 

 

Para olhar e olhar de novo 

Autora: Eliana Pougy 

 

  

A obra Para olhar e olhar de novo! vai conduzir o olhar do leitor 

para uma nova percepção das cores e formas, das artes e dos 
artistas do nosso mundo. A partir de sua leitura, poderemos 
conhecer muitas obras de arte e saber quem foram as pessoas 
que as produziram. 
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Manos malucos 

Autora: Ana Maria Machado 

  

Você gosta de brincar de adivinhar? Ah, todos nós 
gostamos! 

A obra Manos malucos traz adivinhas divertidas e, por 

meio do jogo de palavras, desafia as crianças a descobrir 
respostas. A ludicidade está presente em toda a obra, seja 
no texto verbal, nas imagens e na proposta de interlocução 
entre leitores, que poderão sentir-se desafiados a buscar 
as repostas e a compreenderem o significado das 
palavras. 

 

 

 

ACERVO 2 

 

Era uma vez um menino travesso 

Autora: Bia Villela 

 

A partir da história de um garoto que tem muitos amigos, 
gosta de animais de estimação e toca violino, Era uma 
vez um menino travesso busca explorar, de forma lúdica, 

o número no seu significado de quantidade. A obra 
trabalha, ainda, com algumas representações de um 
mesmo número (em algarismos hindu-arábicos, por 
extenso) e apresenta diversos conjuntos com a 
quantidade em foco, tanto no rodapé quanto na figura 
central das páginas. 

 

 

 

Brinque-book com as crianças na cozinha 

Autora: Gilda de Aquino 

 

Apresentando a arte de cozinhar como algo prazeroso, Brinque-
Book com as Crianças na Cozinha traz receitas simples e investe 
na orientação dos cuidados que se deve ter, ao preparar 
comidas, de modo a evitar acidentes e contaminações. O livro é 
rico em informações matemáticas, principalmente para o campo 
de grandezas e medidas. 

Há variedade nas grandezas tratadas e se incluem unidades 
convencionais e não convencionais, padronizadas e não 
padronizadas. 
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Uma incrível poção mágica 

Autora: Sin Ji-Yun 

  

Com uma história que começa com uma bruxa muito 
preguiçosa, que cria uma poção mágica para viver sem ter 
que trabalhar, Uma incrível poção mágica aborda, de forma 

atraente, figuras geométricas planas (triângulos, retângulos, 
círculos e semicírculos), por meio de composições 
elaboradas a partir daquelas formas. Ao final, propõe que a 
criança transforme objetos em diferentes coisas e que 
recorte papel colorido em triângulos, retângulos, círculos e 
semicírculos, a partir dos quais fará composições. 

 

 

Eram 3  

Autor: Guto Lins 

 Pra onde foram os irmãos? Nesta obra, vamos nos 
surpreender com o sumiço de Contaum, Contadois e 
Contaoutravez, do grupo dos círculos; de Donilvo, Denilvo e 
Denovo, do grupo dos triângulos; e com a desaparição de 
Início, Meio e Fim, do grupo dos quadrados. Brincando com 
partes das palavras na criação de novos sentidos, a obra 
estimula a reflexão sobre a linguagem e também faz pensar 
sobre matemática (formas geométricas – círculo, triângulo, 
quadrado). 

 

 

 

Encontro com Tarcila 

Autora: Cecília Aranha e Rosane Acedo 

 

  

Ao lermos Encontro com Tarsila, conhecemos muitos 

fatos interessantes sobre a infância, juventude e 
maturidade de uma das mais importantes pintoras 
brasileiras do século passado. Explorando fotografias 
do seu álbum de retratos, imagens de diversas de suas 
pinturas e ilustrações que completam o sentido da 
narrativa, o livro nos instiga com questionamentos e 
atividades que propiciam a leitura das obras da artista 
em seus aspectos formais e simbólicos. 
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ACERVO 3 

 

 

Brincando com dobraduras 

Autora: Thereza Chemello  

  

Dobrar, dobrar e dobrar... e, de repente, um animal formar! 

Brincando com dobraduras é um livro que nos ensina a criar 

diversos animais, casas, flores, objetos. A construção de 
cada dobradura é explicada por meio de desenhos e 
algumas indicações que auxiliam a criança a começar a 
entender a simbologia relativa às dobraduras Com esse 
material, a Geometria vira uma diversão, e aprendemos, 
também, sobre diferentes tipos de papel. 

 

 

 

 

Contando com o relógio 

Autor: Nilson José Machado 

  

Você sabe ver as horas em um relógio analógico? Na obra 
Contando com o relógio, vamos conhecer Gustavo, seus 

colegas e sua professora Rose, e, juntamente com eles, 
aprender sobre o relógio: a função dos ponteiros (o ponteiro 

grande e o pequeno), a distribuição dos minutos e das 
horas. 

O livro propõe, ainda, a confecção de um relógio. O texto é 
construído com uso de rimas, e as ilustrações são atrativas. 

 

 

Desenhando faces 

Autor: Ed Emberley 

 

 Você sabe desenhar faces? Com a obra Desenhando faces, 

essa tarefa agora é possível, fácil, e divertida! A partir de 
formas geométricas conhecidas das crianças, como 
quadrados, triângulos, círculos, riscos, o autor demonstra 
como criar rostos e feições dos mais diversos tipos. 
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Histórias de contar 

Autora: Ana Paula Perovano 

 

  

A obra Histórias de contar propõe situações-problema a serem 

resolvidas pelos alunos, apoiados nas imagens, sem indicar as 
respostas. Cada personagem da Turma do Cocoricó vai se 
apresentando e, em cada história, a turma apresenta vários 
problemas, que convidam as crianças a calcular brincando. 

 

 

 

 

 

 

Contagem regressiva 

Autora: Kay Woodward 

 

 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... O menino olha pela janela e vê 
que a lua está no alto. Percebe, então, que “chegou a hora”. 
Inicia-se a contagem regressiva, com os vários preparativos 
para a decolagem do astronauta. A astronave já vai partir. 
Para onde vai esse menino em sua viagem intergaláctica? O 
livro aborda a contagem decrescente, apresentando um 
paralelo entre a hora de dormir e a decolagem de uma nave 
espacial. 

 

 

 

 

Pintura e escultura 

Autora: Núria Roca e Rosa M. Curto 

 

 Pintar, desenhar, recortar, modelar, esculpir, misturar... é 
um prazer! Lendo o livro Pintura e Escultura, podemos 
descobrir os mistérios da cor, das formas, da modelagem. 
Por meio de uma viagem colorida, as Artes Visuais são 
tratadas com simplicidade e com possibilidade de serem 
bastante exploradas na escola. 
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ACERVO 4 

 

Tô dentro, tô fora ... 

Autora: Alcy 

  

Tô dentro, tô fora é, ao mesmo tempo, uma brincadeira e um 

livro. Um livro de imagens, que aborda estados opostos (estar 
dentro ou fora, estar indo numa direção ou em outra, para a 
direita ou para a esquerda, estar na frente ou atrás, estar em 
cima ou embaixo, estar subindo ou descendo). De forma 
divertida, a obra promove o desenvolvimento de noções e 
conceitos espaciais essenciais para as crianças. 

 

 

 

 

Era uma vez um gato xadrez 

Autora: Bia Villela 

  

Era uma vez um gato xadrez traz uma divertida proposta para o 
trabalho com as cores. Cheio de imagens coloridas, o texto, 
escrito em versos rimados, brinca com o imaginário do leitor. A 
figura do gato, tão presente no universo infantil, vai mudando de 
cor e de forma, à medida que o texto vai versando sobre sua cor 
e relatando o seu comportamento. 

Com essa obra, podemos aprender sobre cores e sensações 
cromáticas, sobre linhas e formas. 

  

 

 

A princesa está chegando! 

Autora: Yu Yeong-So 

 

 A princesa está chegando conta a mobilização das pessoas de 
um vilarejo, para arrumar o local onde a princesa Rita ficará 
hospedada. Como ela é acostumada a utilizar sempre as 
maiores coisas, a situação fica um pouco mais difícil. Sob a 
orientação do avô de Rita, os habitantes da cidade escolhem os 
objetos maiores e melhores para compor o seu quarto. Para 
tanto, medem a área de vários objetos retangulares, usando 
unidades não convencionais e sem a utilização de fórmulas. 
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Barangandão arco-íris: 36 brinquedos inventados por meninos e meninas 

Autor: Adelso Murta Filho 

 

Barbantes, carretéis, embalagens plásticas, latas usadas... 

Esta obra nos leva a aprender, com crianças de várias partes 
do Brasil, a confeccionar brinquedos com materiais reciclados 
e de baixo custo. Também nos ensina como se joga. 
Promovendo, intuitivamente, conhecimentos matemáticos 
sobre geometria e sobre medidas de grandezas, Barangandão 
arco-íris sugere, ainda, adaptações possíveis dos brinquedos 
descritos. 

 

 

 

Só um minutinho: um conto de esperteza num livro de contar 

Autor: Yuyi Morales 

  

Vovó Carocha mora em uma casa aconchegante e sabe fazer 
deliciosos quitutes. No dia do seu aniversário, sabe quem 
aparece? Um tal de Senhor Esqueleto, que vem para levá-la 
embora. Vovó sempre pede mais um tempo, contando a 
quantidade de panelas que coloca no fogo, de panquecas 
que cozinha, de frutas que corta... Até que seus netos 
chegam. A partir dessa ficção, o livro aborda a sequência 
numérica de maneira lúdica, no contexto de um tema pouco 
trabalhado e difícil, que é a ideia de morte. 

 

 

 

 

ACERVO 5 

 

Fugindo das garras do gato 

Autor: Choi Yun-Jeong 

 

Fugindo das garras do gato nos conta a história de um grupo 

de ratos que resolve encontrar um modo de se proteger das 
ameaças de um gato malvado. Ao longo da narrativa, os 
ratinhos discutem diversas questões, coletam dados, 
organizam, produzem e interpretam gráficos, e decidem, 
democraticamente, as melhores soluções para o coletivo. 

Como os animais registram os resultados sob formas variadas 
(pictogramas, tabelas e gráficos de barras), a obra permite 
uma rica exploração de noções estatísticas. 
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As três partes 

Autor: Edson Luiz Kozminski 

 

  

Com a leitura do livro As três partes, vamos conhecer a 

história de três figuras geométricas, triângulo, retângulo e 
trapézio. Geradas a partir da decomposição de um hexágono, 
que representava uma casa, elas vão compondo diferentes 
seres e objetos e vão parar... no apartamento de uma 
senhora, onde a brincadeira continua. Sem valorização 
excessiva de terminologias, a obra promove uma exploração 
inicial das figuras geométricas. 

 

 

 

Os dez amigos  

Autor: Ziraldo 

  

Pequenos, médios e grandes, fininhos ou largos, cada um têm 
seu lugar e sua função. Onde estão? Na mão! Na mão direita 
ou na mão esquerda? Por meio de um texto de ficção, em que 
os dedos das mãos são personagens, Os dez amigos trata 

das características e nomes de nossos dedos. O autor serve-
se de imagens e diálogos para mostrar a importância da 
amizade e da união para o fazer, o pensar, o inventar e 
nomear, noções importantes na fase inicial da alfabetização. 

 

 

 

 

Desenhando animais 

Autor: Ed Emberley 

 

  

O livro Desenhando animais objetiva orientar os leitores a 

desenhar animais a partir de figuras geométricas. A obra 
apresenta passo a passo algumas possibilidades de se 
desenharem formigas, besouros, pintinhos, peixes, ratos, 
pássaros, entre outros animais. No final, sugere variações no 
desenho de acordo com as posições e movimentos dos 
animais, que podem ser experimentadas pelo leitor em busca 
da criação de novas representações. 
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O valor de cada um 

Autor: Martins Rodrigues Teixeira 

 

  

Quando é que o número 1 vale igual ao 10? Quando é que o 
número 2 vale mais que 9? Essas e outras perguntas podem 
ser respondidas ao longo das páginas do livro O valor de 
cada um. Nele, Neco e Teco, personagens principais, vão nos 

mostrar que todos os números são igualmente importantes 
dentro do sistema de numeração decimal. 

A leitura desta obra nos leva a refletir sobre o valor posicional 
dos algarismos e a fazer composições e decomposições de 
números. 
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4 

O PRODUTO COMO FRUTO DE UMA SEMEADURA 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
 

É muito surpreendente 
Mais do que eficiente 
Famosa e grandiosa. 
Matemática é amor 

Matemática é envolver 
Matemática é resolver 
Matemática é aprender 
Matemática é entender 

Matemática é um 
movimento 
Uma curva 
Uma volta 
Um salário 

Um dia 
Uma inspiração 

Um viver 
Matemática é a resposta 

De tudo que podemos 
resolver. 

 
Renato Augusto Pereira 
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4. O PRODUTO COMO FRUTO DE UMA SEMEADURA 

 

 produto ora desenvolvido com este estudo é o fruto colhido a partir 

do longo processo de uma produtiva semeadura. Assim, neste 

capítulo iremos detalhar o que é o produto educacional, o seu 

processo de construção, como está caracterizado, suas 

contribuições e perspectivas em relação ao processo de ensino e aprendizagem de 

matemática. 

 

4.1 Produto educacional: O que é? Como? 

 

Segundo a Portaria Normativa nº07, de 22 de junho de 2009, dispõe sobre o 

mestrado profissional no âmbito da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, em seu artigo 3º que “O mestrado profissional 

é definido como modalidade de formação pós-graduada stricto sensu que 

possibilita:I - a capacitação de pessoal para a prática profissional avançada e 

transformadora de procedimentos e processos aplicados, por meio da incorporação 

do método científico, habilitando o profissional para atuar em atividades técnico-

científicas e de inovação;” e em seu artigo 4º garante que este profissional deverá “II 

- transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de 

arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local” 

Em busca de atender tais objetivos o Mestrado Profissional busca por meio 

dos trabalhos finais de curso elaborar um Produto Educacional que possa ser 

disseminado, analisado e utilizado por outros professores. Este trabalho final do 

Mestrado Profissional caracteriza-se basicamente pela elaboração de produtos de 

natureza educacional referenciados em pesquisa, e visam à melhoria do ensino e 

aprendizagem, em nosso caso o da Matemática. 

O Trabalho Final pode tratar, por meio da pesquisa, de temas como: 

estratégias de ensino; propostas e validação de abordagens para determinados 

conteúdos; propostas e validação de sequências didáticas ou material didático; a 

utilização de modelagens ou aplicações da matemática como meio de melhoria da 

aprendizagem; elaboração e validação de um aplicativo específico para o ensino da 

Matemática; elaboração de materiais didáticos e instrucionais, a exploração de 

O 
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ambientes virtuais no ensino da Matemática, revisão sistemática e aprofundada da 

literatura etc.  

Dentre os tipos de produtos apresentados anteriormente o nosso produto se 

enquadra na elaboração de materiais didáticos e instrucionais, em busca de oferecer 

elementos que favoreçam o desenvolvimento da prática docente do professor. 

O produto educacional ora desenvolvido por este estudo estará disponível a 

todos os professores que ensinam matemática nos três primeiros ans do ensino 

fundamental, através de doações das versões impressas para as escolas públicas, 

além de disponibilizarmos sua versão digital. 

 

4.2  O processo de produção: da imaginação à concretização 

 

O Produto Educacional gerado a partir deste estudo começou a ser 

desenvolvido a partir das pesquisas realizadas no decorrer do processo de 

construção desta dissertação de Mestrado. Verificamos que, durante este processo 

de pesquisas se destacou a falta de materiais que subsidiassem as práticas dos 

professores que ensinam matemática de modo a integrar os conteúdos desta 

disciplina aos recursos linguísticos e literários e tão pouco em utilizar a leitura nas 

aulas de matemática fazendo uso das Obras Complementares, uma vez que este 

material já está disponível na escola.  

Assim, começou o processo de formulação e produção deste produto. 

Pensamos inicialmente em um Guia de Orientação que apenas mostrasse aos 

professores as Obras que estavam disponíveis através do PNLD/2010, 

acompanhadas de uma síntese de seu conteúdo e daí apontávamos quais poderiam 

ser utilizadas nas aulas de matemática. No entanto, no decorrer de nossos estudos 

e de construção deste, consideramos que isto não seria o bastante para atender os 

objetivos aos quais nos propomos alcançar no inicialmente. 

Durante o processo de construção e amadurecimento do produto, 

vivenciamos algumas situações em que se destacaram: o medo, a ousadia, as idas 

e vindas, o entusiasmo, o desanimo, as frustrações e o sucesso. Mas, nada que nos 

fizesse desistir e sim amadurecer ainda mais como pesquisadores. 

Pensar e preparar este produto educacional tornou-se fundamental para o 

desenvolvimento deste estudo. Assim, superar todas as dificuldades existentes era 

um dever e uma obrigação.  
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4.3 Caracterização e descrição do produto gerado no estudo 

 

Pretendemos a partir deste momento descrever neste subcapítulo as 

principais características do produto educacional, produzido no decorrer de nossos 

estudos, disponibilizado, na íntegra, no APÊNDICE C desta dissertação.  

Em nosso produto educacional criamos estratégias de uso das Obras 

Complementares do PNLD/2010 nas aulas de matemática, fazendo uso de recursos 

linguísticos e literários, entre outros em busca de criar diferentes olhares de forma a 

propiciar o surgimento de um diálogo entre a leitura e os conteúdos matemáticos. 

O Produto Educacional gerado a partir deste estudo foi produzido em formato 

de um Guia de Orientação. Este Guia tem a finalidade de orientar e mostrar, aos 

professores deste nível de ensino, diferentes formas de ensinar matemática, 

apoiadas nas Obras Complementares do PNLD/2010. 

O presente produto recebeu o nome de Guia de Orientação de uso das 

Obras Complementares para Professores que Ensinam Matemática. Composto 

por 75 páginas, distribuídas da seguinte forma: capa; entre capa; sumário; 

apresentação; informações sobre o que são as Obras Complementares e como elas 

chegam às escolas; as leis que permitem o acesso as Obras Complementares; 

orientações gerais aos professores acompanhadas de dicas sobre as formas de uso 

do produto; as 27 Obras Complementares que possuem potencialidades de 

exploração de conteúdos matemáticos, todas acompanhadas da síntese de seu 

conteúdo, destacando os conteúdos matemáticos que cada uma aborda e as 

orientações de atividades que poderão ser desenvolvidas. 

 

4.4 Sugestões de uso do produto pelos professores 

 

Pretendemos com este produto mostrar aos professores que ensinam 

matemática que, não existem receitas ideais para obtenção de resultados positivos. 

Existem professores comprometidos e educadores dispostos a irem à busca dos 

melhores resultados para os seus alunos. 

Então, com a pretensão de oferecer subsídios para aqueles que buscam por 

ajuda, desenvolvemos este Guia de Orientação com o objetivo de auxiliá-los na 

construção e no desenvolvimento de suas atividades, que visam o processo de 

ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos com intuito de aflorar suas 
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criatividades e desenvolver outras habilidades que contribuam para um ensino de 

matemática em que a leitura possa ocupar um papel significativo, de modo que o 

estudante deste nível de ensino possa desenvolver uma visão mais ampla e 

concreta da situação problematizada, possibilitando que este tenha um número 

significativo de informações que o ajudarão a compreender e construir conceitos e 

soluções matemáticas. 

Nesse sentido, em busca de atendermos nossos objetivos, neste material 

consideramos pertinente dispormos as Obras Complementares acompanhadas da 

síntese de seu conteúdo, apontamos os conteúdos matemáticos possíveis de serem 

explorados em cada obra e em seguida apontamos algumas possibilidades de 

trabalho destes, envolvendo principalmente a leitura. Torna-se importante destacar 

que as atividades apontadas não estão prontas e acabadas, o professor poderá 

fazer uso delas para aprimorar sua metodologia de ensino e conforme as 

necessidades da classe poderá aprimorá-las. 

Em seguida mostraremos cinco das vinte e sete atividades que estão 

dispostas no Guia de Orientação. 

Clact... clact... clact... 

 

Autor (a): Liliana e Michele Lacocca 
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A Obra Clact... clact... clact... apresenta um monólogo de uma tesoura que 

encontra papéis coloridos picados e, insatisfeita, começa a organizá-los. Associam-

se à história imagens feitas com papel picado de diversas cores. Discutem-se, 

adequadamente, as noções de lateralidade e de cor. 

A personagem busca formar figuras geométricas planas, não se dá por 

satisfeita com a correção matemática das figuras formadas e apresenta comentários 

sobre sua insatisfação. 

Conteúdos Matemáticos Abordados 

Formas geométricas, lateralidade, classificação das cores. 

Sugestões para o professor 

 Defina quais conteúdos você irá abordar nesta aula. 

 Inicie sua aula fazendo uma leitura da Obra com seus alunos para isto você 

poderá utilizar diversos ambientes da escola (Ex.: sala de aula, pátio, 

biblioteca, sala de vídeo, jardim, sala dos professores, espaços fora da 

escola, entre outros).  

 Durante o processo da leitura você pode provocar pensamentos matemáticos 

por meio de questionamentos, ao mesmo tempo que as crianças se envolvem 

com a história. 

 Em seguida peça que eles recontem a história de acordo com seu 

entendimento e sua criatividade. 

 No momento da recontagem da história solicite que o aluno reconte a história 

por meio da oralidade, da escrita, de desenhos, recortes etc. 

 Traga para a sala de aula desenhos que contenham as formas geométricas 

abordadas no texto. Solicite que seus alunos pintem, utilizando as cores que 

a obra aborda. 

 Após a pintura, solicite que eles recortem os desenhos e agrupem por cores.  
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 Caso você verifique a potencialidade em desenvolver mais de dois assuntos, 

distribua as atividades em duas etapas de forma que sua aula não se torne 

cansativa. 

 Crie problematizações envolvendo o conteúdo que você deseja trabalhar. 

 Crie expectativas em seus alunos relacionadas à próxima Obra que você irá 

trazer para trabalhar com a turma. 

 

 Folclore brasileiro Infantil 

 

Autor (a): Célia Ruiz Ibánez 

Imagem: Marifé González 

O livro apresenta uma boa coletânea de textos do folclore infantil brasileiro, 

como cantigas de roda, parlendas, adivinhas, trava-línguas... material que encanta 

adultos e crianças. Assim, esta obra explora a sensibilidade infantil e a liberdade 
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imaginativa, que fazem a matemática parecer brincadeira de infância. Contar, somar, 

pensar no tempo... 

Conteúdos Matemáticos Abordados 

Número e numeral, sequência numérica.  

Sugestões para o professor 

 Com esta Obra você irá proporcionar ao seu aluno a possibilidade de 

conhecer diferentes cantigas e parlendas. 

 Quando o professor trabalha as cantigas de roda com seus alunos ele poderá 

contribuir para o desenvolvimento de sua expressão oral, audição, ritmo, 

coordenação motora, equilíbrio, entre outros. Portanto, ensine aos seus 

alunos a coreografia tradicional, ressaltando a importância de preservar a 

cultura brasileira. 

 Durante as brincadeiras cantadas e parlendas, estimule seus alunos a 

refletirem sobre os números naturais e suas diferentes funções na sociedade. 

 As brincadeiras cantadas e parlendas facilitam a memorização, tornando a 

aprendizagem prazerosa. 

 Ao desenvolver a leitura da obra utilize além da oralidade, a sinalização em 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para atender a diversidade de sala de 

aula (caso você tenha propriedade). Por exemplo: Ao cantar a música dos 

indiozinhos também procure cantar a música em LIBRAS para representá-la e 

depois peça que os alunos recantem fazendo também as representações por 

sinalização. 

 Ao utilizar parlendas, cantigas e músicas você estará ampliando o vocabulário 

com seus alunos. Utilize o quadro para destacar as palavras diferentes e 

depois procure junto com seus alunos o significado de cada palavra 

destacada. 
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 Brinque-book com as crianças na cozinha 

 

 

Autor (a): Gilda de Aquino 

Imagem: Estela Schauffert 

Apresentando a arte de cozinhar como algo prazeroso, Brinque-Book com as 

Crianças na Cozinha traz receitas simples e investe na orientação dos cuidados que 

se deve ter, ao preparar comidas, de modo a evitar acidentes e contaminações. O 

livro é rico em informações matemáticas, principalmente para o campo de grandezas 

e medidas. 

Há variedade nas grandezas tratadas e se incluem unidades convencionais e 

não convencionais, padronizadas e não padronizadas. 

Conteúdos Matemáticos Abordados 

Noções de Grandezas e medidas, unidades convencionais e não convencionais, 

fração, introdução à geometria espacial e noção de tempo. 
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Sugestões para o professor 

 A partir da leitura desta obra você poderá introduzir assuntos como as 

medidas e as grandezas, mostrando para seus alunos como estes assuntos 

estão presentes em quase todas as atividades cotidianas realizadas. Então, 

você poderá destacar para seus alunos a utilidade e a importância do 

conhecimento matemático no cotidiano. 

 Após a leitura desta obra faça uma explicação para turma sobre o grama 

como unidade básica de massa. 

 Introduza em sua explicação os conhecimentos dos múltiplos do grama: 

decigrama, quilograma... 

 Leve uma balança para sala e realize atividades voltadas para prática, onde 

os alunos terão que realizar o controle de peso, utilizando a balança e 

fazendo os registros das quantidades obtidas.  

 Auxilie seus alunos a escreverem por extenso as medidas adquiridas durante 

o processo. 

 Em outra aula você poderá solicitar aos seus alunos que pesquisem receitas, 

explore a estrutura textual da receita, ressaltando a forma de escrita para 

melhor visualização e enfatizando as noções de medidas contidas nas 

informações.  

 Explorar os rótulos das embalagens dos produtos utilizados na elaboração 

das receitas. 

 Explore a função e a utilização das unidades de medida de capacidade, tanto 

as convencionais (litro, mililitro), quanto as não convencionais (xícara, colher). 

 Enfatize questões como: a importância da alimentação saudável, a 

necessidade de diminuir o consumismo desnecessário, aproveitando melhor 

os alimentos, a valorização de hábitos de higiene, necessários para a 

manipulação de alimentos. 
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 Contando com o relógio 

 

Autor (a): Nilson José Machado 

Imagem: Alejandro Rosas 

Você sabe ver as horas em um relógio analógico? Na obra Contando com o 

relógio, vamos conhecer Gustavo, seus colegas e sua professora Rose, e, 

juntamente com eles, aprender sobre o relógio: a função dos ponteiros (o ponteiro 

grande e o pequeno), a distribuição dos minutos e das horas. 

O livro propõe, ainda, a confecção de um relógio. O texto é construído com 

uso de rimas, e as ilustrações são atrativas. 

Conteúdos Matemáticos Abordados 

Aferir e estimar o tempo, medir quantificar, calcular, sequência numérica. 
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Sugestões para o professor 

 Faça a leitura desta obra com seus alunos. 

 Realize atividades em que você possa levar seus alunos a interpretar e 

resolver problemas envolvendo as horas, para isso utilize recursos em que 

envolvam cálculos, raciocínio lógico, entre outros. 

 Pergunte aos seus alunos quais tipos de relógios eles conhecem.  

 Leve para sala de aula um relógio despertador e peça para que seus alunos 

escutem o barulho que ele faz. Ele deverá associá-lo ao famoso tic-tac dos 

relógios. 

 Em seguida, apresente as figuras de outros modelos de relógio e verifique 

quais modelos são os mais conhecidos deles.  

 Agora você deverá começar a explicar sobre as funções dos dois ponteiros. 

 Em seguida explique o valor de cada número representado no relógio 

referente aos minutos e as horas. 

 No momento em que você estiver explicando o valor dos números comece a 

explorar conteúdos como sequencia numérica e a soma. (Ex: a cada 1 nº 

serão acrescidos 5 minutos que somando todos chegamos ao total de 60 

minutos, que é referente à uma hora. Então uma hora possui quantos 

minutos?). E assim por diante. 

 Após esta aula construa um relógio, em que os ponteiros possam se 

movimentar. Faça uma relação de nomes que a cada dia um terá que ir até o 

relógio e marcar a hora. 

 Este assunto poderá ser explorado de várias maneiras e durante todo o 

período letivo. Pois, ele faz parte da vida dos alunos e é essencial em sua 

formação. 
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 Desenhando faces 

 

Autor (a): Ed Emberley 

Você sabe desenhar faces? Com a obra Desenhando faces, essa tarefa 

agora é possível, fácil, e divertida! A partir de formas geométricas conhecidas das 

crianças, como quadrados, triângulos, círculos, riscos, o autor demonstra como criar 

rostos e feições dos mais diversos tipos. 

Conteúdos Matemáticos Abordados 

Formas geométricas. 

Sugestões para o professor 

 Leia com os alunos a obra, chame a atenção para as composições das 

formas geométricas que ela apresenta. 

 Após a leitura forme grupos para desenvolver as atividades propostas. 
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 Leve para sala materiais com formas geométricas como: pratos descartáveis, 

copos descartáveis, E.V.A. em forma de triângulo, quadrado e retângulo, ou, 

qualquer outro material que você possua nestes formatos. 

 Peça que seus alunos construam diferentes faces nestes materiais, apoiados 

a partir da leitura da obra. Não se esqueça de dizer para eles que poderão 

realizar esta atividade de acordo com sua criatividade, a obra irá apenas 

nortear o trabalho deles. Você poderá dispor também outros materiais como: 

barbantes coloridos, canudinhos, tampinhas, canetinhas, lápis de cor etc. 

 Após o desenvolvimento desta atividade, peça que eles façam um registro em 

seus cadernos sobre quais formas geométricas utilizaram para construção do 

seu trabalho e que materiais precisaram. 

 Em seguida, faça um momento de socialização do material confeccionado por 

seus alunos, onde eles poderão expor oralmente para os outros colegas o 

seu trabalho. 

 Durante o desenvolvimento das atividades, observe a aprendizagem dos 

alunos em relação ao nome das formas geométricas.   

 

Torna-se importante destacar que, além das atividades sugeridas, dispomos 

dicas aos professores, em busca de melhorar sua prática e também destacar a 

importância de uma aula bem elaborada, criativa, participativa etc. Segue algumas 

dicas apontadas no Guia de Orientação. 

 Todas as Obras aqui apresentadas possuem potencialidades de serem 

explorados leitura, escrita e conteúdos matemáticos. 

 Não esqueça que para sua aula ter um resultado positivo, isto depende 

principalmente de você. Portanto: elabore suas aulas, elencando planos de ação 

(Ex. metas a serem alcançados, objetivos, metodologia, avaliação dos trabalhados 

desenvolvidos (individual e coletivo) etc.). 

 Verifique se poderá trabalhar outro conteúdo além dos descritos, 

principalmente se poderá incluir assuntos que contemplem outras disciplinas. 
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 Priorize estratégias onde estimule iniciativa, criatividade, raciocínio 

lógico, habilidades de análise e senso crítico, disciplina, organização e 

determinação. 

 Ensine de forma que as crianças vejam sentido na aprendizagem 

matemática e possam reutilizar os conhecimentos adquiridos a cada novo problema 

proposto. 

 Desenvolva a capacidade de uso da linguagem oral e escrita em 

situações múltiplas ampliando a compreensão, a interpretação e a análise dos 

diversos textos existentes na sociedade, respeitando as variedades linguísticas e 

tendo a leitura como fonte de informação e ampliação do conhecimento. 

 

Assim, pretendemos que este produto seja um recurso didático em que o 

professor que buscá-lo possa aprimorar sua prática de ensino, em função da 

necessidade de seus educandos. 
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5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

“É preciso fazer compreender à 

criança que a leitura é o mais 

movimentado, o mais variado, o 

mais engraçado dos mundos.” 

Alceu Amoroso Lima 

 

 

 



79 
 

 

79 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

o longo da construção deste estudo vivenciamos inúmeros 

sentimentos. A cada nova leitura um sentimento de 

preenchimento, a cada novo encontro do grupo de estudos uma 

nova expectativa, a cada nova disciplina o prazer do 

conhecimento, a cada orientação o novo, a cada dia a esperança. Assim, 

compreendemos que a cada momento vivido ou caminho percorrido alcançaríamos  

um novo conhecimento a ser adquirido e uma nova sensação a ser saboreada. 

Com base em todos estes processos vivenciados, a partir deste momento 

faremos uma avaliação e ressaltamos as contribuições de todos estes momentos, 

para nossa vida como pesquisadora e como educadora, além das contribuições que 

este estudo trará para a educação. 

 
5.1 Avaliação do estudo 

 

Tendo em vista nossas constantes inquietações e angústias no que se refere 

ao processo de ensino e aprendizagem de matemática, buscamos embasamento 

teórico entre autores como, Nacarato e Lopes, Smole e Diniz, Curi, Machado, Freire, 

Solé, D’Ambrósio, entre outros. Com isso, constatamos que hoje se busca vê a 

matemática com outros olhos, associa-se como uma disciplina capaz de se integrar 

com outras áreas do conhecimento e que podemos sim fazer do ensino da 

matemática um momento de interação, observação, associação, ludicidade, 

criatividade, entre outros. No entanto, sabemos que, para que isto ocorra, o 

professor deve fazer de sua prática uma constante busca de conhecimento, para 

que esta não resgate a memória da matemática descontextualizada, tradicional, 

repetitiva e cansativa. 

Assim, considerar o uso de Obras Complementares nas aulas de matemática 

como potencializador do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos, fazendo uso da leitura, respondeu-nos positivamente as questões 

abordadas durante o processo de construção deste estudo. 

Foi possível constatarmos em nossa pesquisa, as dificuldades dos docentes 

em relação ao conhecimento do conteúdo matemático e a metodologia de ensino 

destes, como também a falta de estratégia que possibilitem o uso dos paradidáticos 

A 
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para o ensino da matemática que fosse além do uso das atividades previstas nos 

encartes desses e, principalmente, a ausência da preocupação em incentivar a 

leitura na e da matemática.  

O uso da leitura como recurso que possibilita a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos ainda é percebido de forma desassociada pelos docentes. O uso de 

recursos literários ainda é muito limitado a questões de interpretação textual e sem 

articulação com a resolução de situações problemas ou mesmo de relação com a 

linguagem matemática.  

Percebemos que as principais dificuldades que os professores que ensinam 

matemática possuem durante sua prática, são as mesmas que tinham enquanto 

alunos da educação básica. Vale ressaltar o desconhecimento que estes docentes 

possuem no que tange ao uso de obras literárias como recursos didáticos nas aulas 

de matemática. Por isso, é de fundamental importância que haja uma profunda 

reflexão e análise sobre este aspecto, buscando compreender o processo de ensino, 

para intervir de forma clara e objetiva, preparando o conhecimento teórico e prático 

do futuro educador.  

Então, ao longo destes dois anos de estudo buscamos responder nossas 

questões de pesquisa e chegamos as seguintes conclusões: 

Durante este processo fizemos um levantamento bibliográfico em busca de 

um conceito específico sobre o que eram as Obras Complementares, no entanto, 

não conseguimos nada que subsidiasse teoricamente esta caracterização. Então, ao 

analisarmos cada uma destas obras chegamos à conclusão de que se tratavam de 

obras de diferentes gêneros textuais, já inseridas nas instituições de ensino, 

nomeadas nestas de acordo com seu gênero textual. Mas, o MEC em busca de 

realizar sua seleção e tratá-las didaticamente, denominando-as de Obras 

Complementares, montou os chamados Acervos de Obras Complementares, de 

modo a enriquecer as bibliotecas escolares, bem como as possibilidades 

metodológicas e de conhecimento para a prática docente. Analisamos cada uma das 

cento e cinquenta Obras Complementares inseridas nas escolas através do 

PNLD/2010, de modo a destacar todas as que tinham potencial para a exploração 

de conteúdos matemáticos para os três primeiros anos do Ensino Fundamental, 

chegando a um total de vinte e sete obras com possibilidades de exploração de 

nossos objetivos de estudo. Então conseguimos responder a questão inicialmente 

levantada, a caracterização destas obras.  
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Com relação a tentativa de responder a questão de pesquisa referente a que 

nível as Obras Complementares permitem ao professor ampliar as possibilidades 

didáticas e conceituais para a apreensão da leitura e da escrita matemática, 

realizamos primeiramente um levantamento bibliográfico de autores que tratavam 

deste assunto, tais como: Smole e Diniz, Nacarato e Lopes, Curi e Machado, os 

quais permitiram enriquecer as atividades propostas no Guia de Orientações. 

 Em busca de atendermos aos nossos questionamentos e alcançarmos o 

objetivo desse estudo, desenvolvemos Guia de Orientação de uso das Obras 

Complementares para Professores que Ensinam Matemática, como forma de 

mostrar possibilidades de exploração das Obras Complementares no 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita matemática de seus alunos.  

Assim, com base no suporte teórico, com a análise destas obras e com o 

produto gerado a partir desse estudo, pudemos proporcionar aos professores que 

ensinam matemática alternativas de ensino da matemática, apoiadas no uso das 

Obras Complementares, potencializando o processo de ensino e aprendizagem 

desta disciplina, fazendo uso de recursos como escrita, resolução de problemas e, 

principalmente, utilizando a leitura como o principal mediador deste processo. 

Assim, almejamos com o resultado deste trabalho, contribuir para um ensino 

de matemática em que a leitura possa ocupar um papel significativo na atuação 

desse docente e, consequentemente, na formação escolar, de modo que o 

estudante deste nível de ensino possa desenvolver uma visão ampliada da situação 

problematizada, possibilitando que este tenha um número significativo de 

informações que o ajudarão a compreender e construir conceitos e soluções 

matemáticas. 

Esperamos que este Produto Educacional seja uma contribuição 

principalmente na tentativa de formar alternativas para abordagem dos temas que 

vemos frequentemente relacionados com o ensino de matemática. Esperamos 

também que, este recurso didático que desenvolvemos possa ser um facilitador da 

proposta de trabalho interdisciplinar. 
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5.2 Novos desafios a vencer 

 

Não nos cabe aqui afirmar que este trabalho de pesquisa está simplesmente 

finalizado. Pois, a partir deste estudo sentimos que a necessidade de formação, 

sinalizada em nossa Introdução, foi aumentada. E no que tange ao tema discutido 

neste estudo, constatamos que a possibilidade de aprofundamento e as 

contribuições destes para a educação é de fundamental relevância. 

Ao longo de tantas idas e vindas para alcançarmos os objetivos propostos 

para este estudo, muitas escolhas se fizeram necessárias. No entanto, no momento 

de tomarmos as decisões, abrimos mão de possibiidades valiosas de estudo, o que 

não significa que as descartamos, mas, elegemos a prioridade, o ponto inicial, para 

que estas possam vir ainda melhor subsídiadas. 

O estudo que desenvolvemos no mestrado não nos proporcionou apenas o 

desenvolvimento da pesquisa e a ampliação de nossos conhecimentos, mas uma 

reflexão constante a respeito da formação dos professores que ensinam 

matemática, em especial aqueles que atuam nos anos iniciais. 

Neste sentido, despertou-nos o interesse de analisar estratégias de uso da 

leitura como recurso para o ensino de matemática, bem como de analisar as 

contribuições de produção destas estratégias pelo professor, numa atuação 

colaborativa, para o aprimoramento do conhecimento deste professor, não apenas 

no que concerne a novos métodos de ensino, como também de conhecimentos 

matemáticos. 

Assim, futuramente pretendemos desenvolver uma pesquisa acerca da 

concepção do professor e a respeito do processo de ensino e aprendizagem, onde 

se delineia uma nova perspectiva educacional que pretende situar alunos e 

professores num patamar de trocas de experiências e conhecimentos, buscando 

uma prática em que o conhecimento é construído interativamente e na qual a leitura 

ocupe um espaço especial. 
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APÊNDICE A: 1º Questionário Aplicado 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

 

 
 

Qual a sua idade? ________________________________________________________ 

Há quanto tempo concluiu a Educação Básica? ________________________________ 

Atua como docente/monitor/estagiário nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

(  ) Não 

( ) Sim. Há quanto tempo? _________________________________________________ 

 

 

Questionário                                               

 

1. Enquanto aluno do Educação Básica, você teve alguma dificuldade para aprender algum 

conteúdo de Matemática? 

(  ) Não 

(  ) Sim 

 

2. Caso tenha respondido sim na questão 01, enumere em uma escala de 01 a 03 os conteúdos 

que você considera não ter aprendido na Educação Básica. 

 

3. Hoje, na sua atuação enquanto docente você tem dificuldade de ensinar conteúdos de 

matemática? 

(  ) Não 

(  ) Sim 

 

4. Quais conteúdos matemáticos você possui mais dificuldade para ensinar? Enumere em uma 

escala de 1 a 3. 

 

5. A que você atribui a sua dificuldade de ensinar os conteúdos mencionados por você, na 

questão 4. (Pode marcar mais de uma opção) 

(  ) desconhecimento do conteúdo 

(  ) desconhecimento de recursos didáticos e/ou metodológicos  
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(  ) Outros. Qual(is)?______________________________________________________ 

6. Você sabe o que é um livro paradidático? 

 

7. Enumere em uma escala de 1 a 3 os livros paradidáticos que você conhece. 

 

8. Você considera que o livro paradidático pode ser utilizado como um recurso didático nas aulas de 

matemática? 

(  ) Não 

(  ) Sim 

Por que? _______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

9. Você já utilizou algum livro paradidático como recurso em suas aulas de matemática? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Qual (is)?_______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Como? ________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE  
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APÊNDICE B: 2º Questionário Aplicado 

 

Caro colega 

Este questionário, bem como os resultados decorrentes de seu preenchimento, fará parte da 

dissertação de Mestrado sob o tema Paradidático nas Aulas de Matemática: possibilidades 

de usos, de autoria da mestranda Glaucianny Amorim Noronha, sob orientação do Profº Dr. 

Iran Abreu Mendes e co-orientação da Profª Drª. Claudianny Amorim Noronha. A sua 

colaboração com o preenchimento do mesmo é fundamental para o desenvolvimento de nossa 

pesquisa. Entretanto, é importante que para respondê-lo você considere os conhecimentos 

que possui, sem preocupar-se em realizar pesquisas que visem responder corretamente. 

Garantimos a sua não identificação. 

Atenciosamente. 

Glaucianny Amorim Noronha 

 

Dados Pessoais 

Qual a sua idade? ______________________________________________________________ 

Há quanto tempo concluiu a Educação Básica?_______________________________________ 

Assinale e informe sobre o seu nível de formação. Atenção! Você pode marcar mais de um item. 

Assinale Formação 
IES (SIGLA/Unidade 

Federativa) 
Curso/Área 

Tempo de formação ou 

previsto para formação 

 Graduando     

 Graduado    

 Especialista    

 Cursando 

Especialização 

   

 Mestrando    

 Mestre    

 Doutorando    

 Doutor    

 Pós-doutor    

 

 

Assinale o tipo de atuação que você vivenciou ou vivencia na educação? Atenção! Você pode marcar mais de 

um item. 

Assinale 
Cargo/ 

Função 
Instituição 

Nível de Ensino. 

Use: 

ES: Ensino 

Superior 
EI: Educação 

Infantil 

EF1: Ensino 

Fundamental anos 

iniciais 

EF2: Ensino 

Fundamental anos 

finais 

Curso/ Área/ 

Disciplina 

Período de 

atuação 



93 
 

 

93 

EM: Ensino 

Médio 

 Monitor     

 Estagiário     

 Professor     

 
Coordenador 

Pedagógico 
    

 
Orientador 

Educacional 
    

 Gestor     

 Outros     

 

1ª Etapa 

 

1. Você sabe o que é um livro paradidático? 

 

 

2. Aponte diferença(s) entre um livro didático e um livro paradidático? 

 

 

3. Cite até cinco (5) livros paradidáticos que você conhece e que possuam potencialidades para explorar 

conteúdos matemáticos, de modo a apontar o máximo de características de identificação (título, autor, editora, 

ano de publicação, outros), quando possível. 

 

 

4. Você já utilizou algum livro paradidático como recurso em suas aulas? 

(  ) Não 

(  ) Sim. Qual (is)?_________________________________________________________________ 

                Em qual (is) disciplina(s)? _____________________________________________________ 

 

5. Que tipo de procedimento você considera possível utilizar ao adotar um paradidático como recurso de ensino e 

aprendizagem? 

(   ) A leitura e discussão do tema tratado no livro. 

(   ) O preenchimento de encartes contidos no livro, quando for o caso. 

(   ) Outros. Especifique? _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Como você costuma ter acesso aos livros paradidáticos?  

(   ) A instituição em que você trabalha disponibiliza. 

(   ) Em sites que disponibilizam a versão integral do livro no formato digital.   

(   ) Comprando, com seu próprio recurso financeiro. 

(   ) Recebe gratuitamente de editoras 

(   ) Outros. Especifique:______________________________________________________________ 

 

7. Como os alunos têm acesso ao livro paradidático quando você o adota como recurso didático em suas aulas? 

(  ) A instituição em que você trabalha disponibiliza em quantidade suficiente para a realização do trabalho. 

(   ) Quando na versão digital, eles têm acesso no laboratório de informática da instituição.   

(   ) Comprando, com seu próprio recurso financeiro. 

(   ) Outros. Especifique:______________________________________________________________ 
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8. Você conhece sites que disponibilizam gratuitamente versões digitais de livros paradidáticos? Cite.  

 

2ª etapa  

 

9. Enquanto aluno da Educação Básica (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), você teve alguma dificuldade para 

aprender algum conteúdo de Matemática? 

(  ) Não 

(  ) Sim 

 

10. Caso tenha respondido sim na questão 01, enumere em uma escala de 01 a 05 os conteúdos matemáticos que 

você considera não ter aprendido na Educação Básica (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental). 

 

 

11. Hoje, na sua atuação enquanto docente você tem dificuldade de ensinar conteúdos de matemática? 

(  ) Não 

(  ) Sim 

 

12. Quais conteúdos matemáticos você possui mais dificuldade para ensinar? Enumere em uma escala de 1 a 5. 

 

 

13. A que você atribui a sua dificuldade de ensinar os conteúdos mencionados por você, na questão 4. Atenção! 

Você pode marcar mais de um item. 

(  ) desconhecimento do conteúdo 

(  ) desconhecimento de recursos didáticos e/ou metodológicos  

(  ) Outros. Qual (is)?______________________________________________________ 

 

14. Você tem interesse em participar de uma atividade de grupo colaborativa que vise a produção de estratégias 

de ensino que envolva o uso de livros paradidáticos e o conteúdo de matemática, com interface com outras áreas 

de conhecimento? 

(   ) Sim 

(   ) Não   
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APRESENTAÇÃO                                       

ste guia foi elaborado a partir de estudos realizados no 

decorrer do processo de pesquisa da construção da 

dissertação de mestrado de uma das autoras. Assim, ao 

iniciarmos nossa pesquisa observamos que o Ministério da 

Educação oferece recursos didáticos para as escolas públicas, através de Programas Federais 

de fomento a educação e através destes chega às escolas um material chamado Obras 

Complementares caracterizadas assim pelo Ministério da Educação. 

Verificamos que tais obras complementares, contemplam obras com diferentes 

gêneros textuais, tais como: poemas, poesias, contos, parábolas, romances, literaturas infantis, 

entre outros, possibilitando um leque de oportunidades de se trabalhar fazendo uso da leitura 

nas aulas de matemática. Então, ao analisarmos as obras complementares inseridas nas 

escolas através do PNLD/2010 verificamos possibilidades de exploração deste material por 

professores que ensinam matemática com objetivo de colaborar com o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos, isto, por ser um recurso capaz de potencializar este 

processo de modo a integralizá-los aos recursos linguísticos e literários. Percebemos que o ato 

de ler e entender a história poderá contribuir e potencializar os processos cognitivos do 

educando capacitando-o ao entendimento do conteúdo matemático. 

Assim, durante o desenvolvimento de nossa pesquisa verificamos que poderíamos 

contribuir com este processo de melhoria do ensino aprendizagem trazendo àqueles que 

buscarem por ajuda ou orientação este guia, onde buscamos orientá-los mostrando as mais 

diferentes possibilidades de exploração deste material por professores que ensinam 

matemática com fins na aprendizagem de conteúdos matemáticos e no desenvolvimento das 

competências de leitura. 

 

 

E 
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Obras Complementares                

O que? Por quê? Para que? 

s Obras Complementares são recursos 

didáticos que estão inseridos em nossas 

escolas a mais de vinte anos, antes com 

nomenclaturas diferentes, tais como: literaturas, livros 

paradidáticos, histórias em quadrinhos, contos, 

romances, etc., hoje o MEC resumiu todos estes gêneros textuais, a um termo específico 

Obras Complementares. O Ministério da Educação afirma que “[...] sua função é a de 

oferecer a professores e alunos alternativas de trabalho e formas de acesso a conteúdos 

curriculares que as coleções didáticas não trazem [...] para abordar o trabalho didático-

pedagógico com os primeiros conhecimentos organizados em áreas e/ou disciplinas[...]”  

(BRASIL, 2009,p.09). 

A importância das Obras Complementares nas escolas aumentou principalmente no 

final da década de 1990, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que 

estabeleceu os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e orientou para a abordagem de 

temas transversais relacionados ao desenvolvimento da cidadania. “Questionar a realidade 

formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, 

a criatividade, a intuição, a capacidade de analise crítica, selecionando procedimentos e 

verificando sua adequação” (BRASIL, 1997, p.07). 
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COMO CHEGAM ÀS ESCOLAS?  

O Ministério da Educação lançou a resolução nº 60 de 20 de 

novembro de 2009, onde em seu Art. 1º garante: “Prover as escolas 

públicas de ensino fundamental e médio com livros didáticos, 

dicionários e Obras Complementares”, e em seu parágrafo primeiro 

diz que as escolas do ensino fundamental serão beneficiadas com: “II – acervos de obras 

complementares, para uso nas salas de aula de 1º ao 3º ano, abrangendo as áreas do 

conhecimento de Linguagem e Códigos, Ciências Humanas e Ciências da Natureza e 

Matemática; (NR) [definida pela Resolução nº 10, de 10 de março de 2011]”. (BRASIL, 

2009).  

Estes recursos didáticos estarão disponíveis as escolas através do Programa Nacional 

do Livro Didático – PNLD, que tem como principal objetivo realizar a democratização do 

acesso às fontes de informação; o fomento à leitura e à formação de alunos e professores 

leitores; e o apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor, por meio da 

distribuição de livros didáticos, dicionários e obras complementares de qualidade. (BRASIL, 

2012). 

O PNLD possui como principal mantenedor de seus projetos o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da 

Educação e foi criado por intermédio da Lei n º 5.537, de 21 de novembro de 1968 e Decreto-

Lei n º 872, de 15 de setembro de 1968, Este órgão é responsável por captar e distribuir 

recursos financeiros a vários programas e projetos do Ensino Fundamental. 

O PNLD é executado em ciclos trienais, alternados em relação ao nível de ensino. 

Assim, a cada ano, o FNDE adquire e distribui livros para todos os alunos de determinada 

etapa de ensino, que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino 

fundamental ou ensino médio. Para garantir o atendimento a todos os alunos, são distribuídas 

também versões acessíveis (áudio, Braille
10

 e MecDaisy
11

) dos livros aprovados e escolhidos 

no âmbito do PNLD, a fim de atender a estudantes com necessidades educativas especiais. 

Como citamos anteriormente o PNLD além de fornecer os livros didáticos e 

dicionários para as escolas, oferece também as Obras Complementares “instrumento eficaz 

                                                
10 É um sistema de leitura com o tato para cegos. 
11 Ferramenta que transforma o texto escrito em áudio. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leitura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cego
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de apoio ao processo de alfabetização e formação do leitor, ao ensino-

aprendizagem de conteúdos curriculares e ao acesso do aluno ao 

mundo da escrita e à cultura letrada”. (BRASIL, 2012).  

Os acervos de Obras Complementares constituem-se de livros 

de histórias infantis, que atribuem significados a conceitos 

matemáticos; coletâneas de proposição de uso de materiais didáticos, 

experimentos, brincadeiras, lendas e parlendas. O seu uso pode auxiliar 

a criar situações em que a criança seja chamada a intervir, dar opiniões, 

antecipar o que acha que vai acontecer, assim como utilizar sua 

criatividade, propondo novos finais para as histórias e recriando-as. Posterior à exploração da 

leitura de uma história infantil, a obra pode ser aproveitada para o aluno identificar conceitos 

e discutir sobre procedimentos matemáticos. (BRASIL, 2009). 

A primeira edição do PNLD Obras Complementares ocorreu em 2010. Na época, 

foram adquiridos 6,6 milhões de livros, distribuídos para salas de aula de primeiro e segundo 

ano do ensino fundamental. “A partir do ano de 2011 o terceiro ano também passou a ser 

contemplado, pois um parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), de julho de 2010, 

estendeu o processo de alfabetização e letramento de dois para três anos” (BRASIL,2010). 

Dessa forma, abriu-se espaço para o aumento da produção de obras para serem 

utilizados em sala de aula, abordando temas como Ética, Pluralidade Cultural, Trabalho e 

Consumo, Saúde e Sexualidade, além da abordagem de conteúdos de diferentes áreas do 

conhecimento.  
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PARA VOCÊ ENTENDER MELHOR  

Extraímos da resolução nº 60 de 20 de novembro de 2009, que Dispõe sobre o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para a educação básica parte do que se refere 

às Obras Complementares.  

[...] 

Art. 2º Para participar do PNLD, as escolas federais e as redes de ensino estaduais, 

municipais e do Distrito Federal deverão firmar um termo de adesão específico, a ser 

disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

§ 1º O termo de adesão deverá ser encaminhado uma única vez, ficando a partir de 

então os beneficiários que não desejarem mais participar do PNLD obrigados a solicitar a 

suspensão das remessas de material ou a sua exclusão do Programa, mediante ofício ao 

FNDE. 

§ 2º Os documentos devem ser assinados pelo titular da escola federal, secretaria 

estadual ou distrital de educação ou prefeito municipal, acompanhados de cópia da carteira de 

identidade do signatário, permanecendo sob a guarda do FNDE. 

§ 3º As adesões que forem protocoladas após o término do mês de maio de cada ano 

ficam sujeitas a não serem consideradas para fins de atendimento no próximo período letivo, 

conforme as condições operacionais vigentes, podendo ser contempladas somente a partir do 

período letivo seguinte. 

Art. 3º A execução do programa obedecerá aos seguintes critérios: 

I – as escolas públicas beneficiárias devem estar cadastradas no censo escolar 

realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP); 

II – o quantitativo a ser adquirido dos exemplares de livros didáticos para os alunos e 

professores e dos acervos de dicionários e obras complementares para as salas de aula será 

definido com base nas projeções de matrículas das escolas participantes para o ano letivo 

objeto do atendimento; 

III – o FNDE poderá encaminhar reserva técnica de livros didáticos e demais materiais 

às secretarias de educação das capitais, do Distrito Federal e dos estados, inclusive às 

unidades regionais destas últimas, mediante termo de compromisso com responsabilidades 
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específicas de cada órgão, para atendimento dos beneficiários que não tenham sido 

previamente computados no censo escolar, excedendo em até 3% (três por cento) o 

quantitativo previsto no inciso anterior para a respectiva área de abrangência. 

[...] 

Art. 6º O FNDE e a Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação 

publicarão instrumento legal específico contendo as características das obras a serem 

adquiridas e os procedimentos para execução de cada edição do Programa. 

§ 2º Os acervos de dicionários e obras complementares serão formados por títulos 

selecionados pela SEB, conforme regras estipuladas no correspondente edital, sem previsão 

de escolha pelas escolas beneficiárias. 

Art. 7º A execução do Programa ficará a cargo do FNDE e contará com a participação 

da SEB, das secretarias de educação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, das 

escolas participantes e dos professores, por meio de procedimentos específicos e em regime 

de mútua cooperação, de acordo com as competências seguintes: 

I – ao FNDE compete: 

a) elaborar, em conjunto com a SEB, os editais de convocação para avaliação e seleção 

de obras para o Programa; 

b) promover a pré-inscrição, por meio de sistema informatizado na internet; 

c) viabilizar a inscrição e a triagem dos livros didáticos e demais materiais; 

[...] 

g) habilitar quanto aos aspectos jurídicos, econômicos e financeiros e contratar os 

editores e as obras a serem adquiridas; 

h) providenciar a distribuição do material aos beneficiários, mediante contratação de 

empresa especializada; 

i) acompanhar e monitorar in loco, por amostragem, a produção e a expedição das 

obras, bem como a execução do Programa nas escolas e secretarias de educação; e 

j) propor, implantar e implementar ações que possam contribuir para a melhoria da 

execução do Programa; 

II – à SEB compete: 
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a) elaborar, em conjunto com o FNDE, os editais de convocação para avaliação e 

seleção de obras para o Programa; 

[...] 

c) analisar e aprovar o projeto apresentado pelas instituições para realizar a avaliação 

pedagógica das obras inscritas no Programa, bem como atestar acerca da execução do 

respectivo objeto; 

[...] 

g) avaliar a eficiência do Programa nas questões que envolvem os aspectos 

pedagógicos; e 

h) propor, implantar e implementar ações que possam contribuir para a melhoria da 

execução do Programa; 

III – às secretarias de educação compete: 

a) dispor de infraestrutura e equipes técnicas e pedagógicas adequadas para 

acompanhar a execução do Programa na respectiva área de abrangência; 

b) orientar e monitorar o processo de escolha pelas escolas, garantindo a participação 

dos professores, no prazo e na forma definidos pelo Ministério da Educação, bem como 

acompanhar a distribuição dos guias de livros didáticos; 

c) monitorar a distribuição das obras até sua chegada efetiva na escola, garantindo 

acesso de alunos e professores aos materiais designados para uso coletivo ou individual; 

d) promover o remanejamento de obras das escolas onde estejam excedentes ou não 

utilizadas para as escolas onde ocorra falta de material; (NR) [definida pela Resolução nº 10, 

de 10 de março de 2011] 

e) definir, no âmbito de sua esfera administrativa, procedimentos eficazes, a serem 

cumpridos pelas escolas e alunos, para promover a devolução dos livros didáticos reutilizáveis 

para o próximo ano letivo; 

f) acompanhar, junto à escola, o cumprimento dos procedimentos definidos para 

garantir a devolução do livro didático reutilizável, avaliando os resultados; e 

g) propor, implantar e implementar ações que possam contribuir para a melhoria da 

execução do Programa; 
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IV – às escolas participantes compete: 

a) viabilizar a escolha dos livros didáticos com a efetiva participação de seu corpo 

docente e dirigente, registrando os títulos escolhidos (em 1ª e 2ª opção, de editoras diferentes) 

e as demais informações requeridas no sistema disponibilizado pelo FNDE na internet; 

b) informar corretamente os dados relativos ao alunado no censo escolar, com vistas à 

estimação do fornecimento de material didático; (NR) [definida pela Resolução nº 10, de 10 

de março de 2011] 

c) promover ações eficazes para garantir o acesso, o uso, a conservação e a devolução 

dos livros didáticos reutilizáveis pelos alunos, inclusive promovendo ações para 

conscientização de alunos, pais ou responsáveis; e 

d) promover o remanejamento de obras excedentes ou não utilizadas pela escola para 

atender outras unidades com falta de material; (NR) [definida pela Resolução nº 10, de 10 de 

março de 2011] 

 [...] 

Art. 8º A entrega das obras do Programa às secretarias de educação e às escolas 

participantes será processada na forma de doação, cuja eficácia estará subordinada ao 

cumprimento de encargo, nos termos dos artigos 121 a 125, 135, 136 e 538 a 564 da Lei nº 

10.406, de 10/01/2002 (Código Civil Brasileiro), e do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 

§ 1º O encargo referido no caput corresponde à obrigatoriedade da donatária de manter 

e conservar em bom estado de uso o material sob sua guarda, até o término do respectivo ciclo 

trienal de atendimento. 

§ 2º Durante o prazo referido no parágrafo anterior, os livros didáticos serão 

repassados aos alunos e professores para uso no decorrer do período letivo, a título de cessão 

definitiva, no caso do material consumível, ou cessão temporária, no caso do material 

reutilizável, sendo obrigatória sua conservação e devolução à escola ao final de cada ano. 

§ 3º As secretarias de educação e as escolas participantes deverão instruir os alunos, 

pais ou responsáveis, e os professores sobre a responsabilidade destes pela correta utilização 

das obras, bem como pela conservação e devolução do material reutilizável ao final do 

período letivo, inclusive por meio de regulamentos específicos e campanhas promocionais. 
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§ 4º Decorrido o prazo trienal de atendimento, o bem doado remanescente passará a 

integrar, definitivamente, o patrimônio da entidade donatária, ficando inclusive facultado o 

seu descarte, observada a legislação vigente. 

§ 5º Fica a cargo das escolas atribuir ao responsável pelo aluno a obrigação de cumprir 

as normas de utilização, conservação e devolução dos livros didáticos, mediante firma de 

instrumento próprio, cujo modelo, a título de sugestão, está disponível no portal 

www.fnde.gov.br. 

Art. 9º O atendimento aos beneficiários com necessidades educacionais especiais será 

determinado a partir das diretrizes e dos critérios definidos pelo Ministério da Educação, de 

acordo com a viabilidade técnica e a disponibilidade material em cada edição do Programa. 

Art. 10 O Programa será financiado com recursos consignados no orçamento do 

Ministério da Educação. 

Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12 Revogam-se a Resolução nº 1, de 15/01/2007, alterada pela resolução nº 2, de 

03/04/2007, que também fica revogada, a Resolução nº 2, de 08/01/2008, e a Resolução nº 3, 

de 11/01/2008. 
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PARA O PROFESSOR  

 

Caro Professor (a), 

 

ão existem receitas ideais para obtenção de 

resultados positivos. Existem professores 

comprometidos e educadores dispostos a irem 

à busca dos melhores resultados para os seus alunos. 

Então, com a pretensão de oferecer subsídios para ilustríssimos educadores, 

desenvolvemos este guia com objetivo de auxiliá-lo na construção e no desenvolvimento de 

suas atividades, que visam o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos 

com intuito de aflorar suas criatividades e desenvolver outras habilidades que contribuam para 

um ensino de matemática em que a leitura possa ocupar um papel significativo, de modo que 

o estudante deste nível de ensino possa desenvolver uma visão mais ampla e concreta da 

situação problematizada, possibilitando que este tenha um número significativo de 

informações que o ajudarão a compreender e construir conceitos e soluções matemáticas. 

Nesse sentido, em busca de construirmos este material e atendermos nossos objetivos, 

primeiramente realizamos um levantamento e seleção das obras complementares que 

poderiam ser utilizadas na elaboração desta proposta levando em consideração como critério 

de seleção destas obras: possibilidades de exploração de conteúdos matemáticos, nível de 

ensino e linguagem. Em seguida, realizamos estudos bibliográficos, que poderiam nos dá 

suporte teórico para construção das orientações que aqui estamos propondo aos professores. 

Portanto, pretendemos com este material, ajudar aos ilustríssimos docentes, a 

realizarem um trabalho ativo de interação, compreensão e interpretação do texto com seus 

alunos e a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de 

tudo o que se sabe sobre a linguagem e os conteúdos matemáticos, poderá potencializar seus 

métodos de ensino e melhorar o processo de aprendizagem. 

Assim sendo, a partir deste momento dispomos a todos(as) este material ao qual 

poderão no decorrer de suas práticas aprimorarem em função do bom desempenho de seus 

educandos. 

N 
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DICA! 

 Todas as Obras aqui apresentadas possuem potencialidades de serem explorados 

leitura, escrita e elementos matemáticos. 

 Não esqueça que para sua aula ter um resultado positivo, isto depende principalmente 

de você. Portanto: elabore suas aulas, elencando planos de ação (Ex. metas a serem 

alcançados, objetivos, metodologia, avaliação dos trabalhados desenvolvidos 

(individual e coletivo), etc.). 

 Verifique se poderá trabalhar outro conteúdo além dos descritos, principalmente se 

poderá incluir assuntos que contemplem outras disciplinas. 

 Priorize estratégias onde estimule Iniciativa, Criatividade, Raciocínio lógico, 

Habilidades de análise e senso crítico, Disciplina, Organização e determinação. 

 Ensine de forma que as crianças vejam sentido na aprendizagem matemática e possam 

reutilizar os conhecimentos adquiridos a cada novo problema proposto. 

 Desenvolva a capacidade de uso da linguagem oral e escrita em situações múltiplas 

ampliando a compreensão, a interpretação e a analise dos diversos textos existentes na 

sociedade, respeitando as variedades linguísticas e tendo a leitura como fonte de 

informação e ampliação do conhecimento. 
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Clact... clact... clact... 

 

Autor (a): Liliana e Michele Lacocca 

Esta Obra Clact... clact... clact... apresenta um monólogo de uma tesoura que encontra 

papéis coloridos picados e, insatisfeita, começa a organizá-los. Associam-se à história 

imagens feitas com papel picado de diversas cores. Discutem-se, adequadamente, as noções 

de lateralidade e de cor. 

A personagem busca formar figuras geométricas planas, não se dá por satisfeita com a 

correção matemática das figuras formadas e apresenta comentários sobre sua insatisfação. 

 

Elementos Matemáticos Abordados 

Formas geométricas, lateralidade, classificação das cores. 
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Sugestões para o professor 

 Defina quais conteúdos você irá abordar nesta aula. 

 Inicie sua aula fazendo uma leitura da Obra com seus alunos para isto você poderá 

utilizar diversos ambientes da escola (Ex.: sala de aula, pátio, biblioteca, sala de vídeo, 

jardim, sala dos professores, espaços fora da escola etc.).  

 Durante o processo da leitura você pode provocar pensamentos matemáticos por meio 

de questionamentos, ao mesmo tempo que as crianças se envolvem com a história. 

 Em seguida peça que eles recontem a história de acordo com seu entendimento e sua 

criatividade. 

 No momento da recontagem da história solicite que o aluno reconte a história por meio 

da oralidade, da escrita, de desenhos, recortes etc. 

 Traga para a sala de aula desenhos que contenham as formas geométricas abordadas 

no texto. Solicite que seus alunos pintem, utilizando as cores que a obra aborda. 

 Após a pintura, solicite que eles recortem os desenhos e agrupem por cores.  

 Caso você verifique a potencialidade em desenvolver mais de dois assuntos, distribua 

as atividades em duas etapas de forma que sua aula não se torne cansativa. 

 Crie problematizações envolvendo o conteúdo que você deseja trabalhar. 

 Crie expectativas em seus alunos relacionadas à próxima Obra que você irá trazer para 

trabalhar com a turma. 
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Cores 

 

 

Autor (a): Marie Houblon 

A obra é composta por uma seleção de imagens em fotografia, que enfocam diferentes 

conteúdos temáticos: elementos da natureza, paisagens, animais, pessoas em diferentes 

contextos socioculturais, alimentos. O enfoque principal a ser primeiramente observado é a 

cor, suas variações tonais e sua presença no cotidiano como elemento visual a ser visto e 

percebido. Há imagens provocadoras, tanto de emoções e sensações, como de outros sentidos, 

que podem ser trabalhados a partir da sua leitura. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Seriação das cores. 
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Sugestões para o professor 

 Inicie sua aula fazendo uma leitura da Obra com seus alunos, para realizar esta 

atividade você não precisa de um livro para cada aluno. Você pode distribuir a turma 

em grupos ou simplesmente você poderá realizar a leitura para que eles ouçam.  

 Procure explorar preferencialmente na sequência que a obra apresenta as imagens ao 

recontar as histórias, visto que a turma é heterogênea e você poderá ter alunos surdos 

ou com outra deficiência, que necessitem utilizar o canal de comunicação visual-

espacial. Portanto, ter um olhar criterioso ao utilizar as imagens na hora da leitura da 

obra será fundamental para a compreensão e a apropriação de novos conhecimentos 

desses alunos com necessidades educativas especiais. 

 Em seguida peça que Eles recontem a história desta vez solicite que eles utilizem 

outros personagens de acordo com sua criatividade.  

 Além desta atividade você poderá realizar atividades que explorem as cores utilizando 

recursos como: tintas e pincéis, cola colorida, hidrocor, massa de modelar colorida, 

papéis coloridos, revistas, etc.  

 Leve para sala desenhos para colorir e aproveite para realizar a introdução ao conceito 

de cores primárias. 

 Você pode também distribuir peças ou blocos lógicos de cores diferentes e pedir para 

separarem as peças de uma mesma cor e depois peças com a mesma forma 

geométricas, assim você já poderá introduzir o conceito de geometria. 

 Depois realize o varal das atividades para expor atividades realizadas pelos alunos. 
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 O presente de aniversário do marajá 

 

 

Autor (a): James Rumford 

Você conhece algum marajá? Pois, na história aqui narrada, os animais conhecem um 

e, no dia do aniversário dele, decidem fazer-lhe uma visita. Mas, não é fácil escolher o 

presente! 

E nem saber quantos presentes levar! Duas mangas? Seis fitas de seda? Esse livro 

apresenta uma fábula que valoriza a amizade. Seu foco principal não é a Matemática, mas 

pode-se explorar a relação entre a escrita do número e a quantidade que ele representa. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Relação número e numeral e ordenação 
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Sugestões para o professor 

 Crie um Cantinho da leitura, local que você irá utilizar para realizar as atividades de 

leitura. Nele você poderá criar um palco para realizar teatrinho de fantoches e outros. 

 Crie outras historinhas Dinâmicas a partir das que você conhece. Você também possui 

capacidades de recriação. 

 Realize atividades que possa incentivar a observação, a concentração e a atenção.  

 Utilize como recursos: jornais, quadro, giz, gibis, bingo, brincadeiras, materiais 

concretos. 

 Estimule seus alunos a criarem hipóteses sobre o significado dos números e comecem 

a elaborar conhecimentos sobre as escritas numéricas.  

 Leve para sala de aula atividades em que você possa explorar o conceito de número e 

numeral. Ex: figuras para serem representadas em numeral pelos alunos a sua 

quantidade e vice-versa. 

 Além dessas atividades você poderá utilizar a sua criatividade construindo materiais 

que poderão ser utilizados diariamente na classe. Ex: Construa um quadro com 

caixinhas (todinho ou sabão) coladas, nelas você cola um papel representando cada 

número. Depois, peça que os alunos coloquem dentro das caixas a quantidade de 

objetos que cada caixa está representando.  

 

 

 

 



117 
 

 

117 

Folclore brasileiro infantil 

 

Autor (a): Célia Ruiz Ibánez 

Imagem: Marifé González 

O livro apresenta uma boa coletânea de textos do folclore infantil brasileiro, como 

cantigas de roda, parlendas, adivinhas, trava-línguas... material que encanta adultos e crianças. 

Assim, esta obra explora a sensibilidade infantil e a liberdade imaginativa, que fazem a 

matemática parecer brincadeira de infância. Contar, somar, pensar no tempo... 

Elementos Matemáticos Abordados 

Número e numeral, sequência numérica. 
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Sugestões para o professor 

 Com esta Obra você irá proporcionar ao seu aluno a possibilidade de conhecer 

diferentes cantigas e parlendas. 

 Quando o professor trabalha as cantigas de roda com seus alunos ele poderá contribuir 

para o desenvolvimento de sua expressão oral, audição, ritmo, coordenação motora, 

equilíbrio, entre outros. Portanto, ensine aos seus alunos a coreografia tradicional, 

ressaltando a importância de preservar a cultura brasileira. 

 Durante as brincadeiras cantadas e parlendas, estimule seus alunos a refletirem sobre 

os números naturais e suas diferentes funções na sociedade. 

 As brincadeiras cantadas e parlendas facilitam a memorização, tornando a 

aprendizagem prazerosa. 

 Ao desenvolver a leitura da obra utilize além da oralidade, a sinalização em Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) para atender a diversidade de sala de aula (caso você 

tenha propriedade). Por exemplo: Ao cantar a música dos indiozinhos também procure 

cantar a música em LIBRAS para representá-la e depois peça que os alunos recantem 

fazendo também as representações por sinalização. 

 Ao utilizar parlendas, cantigas e músicas você estará ampliando o vocabulário com 

seus alunos. Utilize o quadro para destacar as palavras diferentes e depois procure 

junto com seus alunos o significado de cada palavra destacada. 
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O frio pode ser quente? 

 

Autor (a): Jandira Masur 

Imagem: Michele Lacocca 

Sabia que o frio pode ser quente, o baixo pode ser alto, o amargo pode ser doce, o 

longo pode ser curto? É o que garante esta obra, que aborda algumas propriedades, em função 

dos pontos de vista, das expectativas, dos gostos e das referências tomadas por cada pessoa. A 

leitura de O frio pode ser quente leva-nos a refletir que comprido, curto, pouco, muito não são 

coisas absolutas e devem ser consideradas dentro de um contexto. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Temporalidade e Lateralidade. 
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Sugestões para o professor 

 Com esta obra você poderá desenvolver em seus alunos a oralidade, aguçar a 

percepção visual, a sequência lógica das ideias, ampliação do vocabulário, adequação 

da linguagem a situação de uso, a coordenação motora, etc. 

 Você poderá desenvolver a lateralidade através de estímulos, motivações e atividades 

de coordenação. 

 Realize atividades com cruzadinhas, labirintos, onde você poderá utilizar a 

problematização de situações em que obriga (estigará) o aluno a utilizar o raciocínio 

lógico. 

 Leve para sala de aula objetos com diferentes tamanhos e espessuras. Peça para que 

seus alunos façam a relação entre eles identificando as diferenças e fazendo registros 

Ex:  antes/depois,  atrás/na frente,  no meio/entre, aberto/fechado, a frente/de costas, 

em cima/em baixo, em pé/sentado, deitado/sentado, longe/perto, direita/esquerda. 

  Realize atividade esportivas envolvendo jogos em dupla ou grupo envolvendo noções 

de encima, embaixo, direita, esquerda, em que o aluno vivencie momentos interativos 

de temporalidade e lateralidade. Ex: estátua, mímica, música partes do corpo, 

equilíbrio etc. 

 Após estas atividades realize um momento de socialização através de uma roda de 

conversa, para que seus alunos possam apresentar os conhecimentos adquiridos.  
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Para olhar e olhar de novo 

 

 

Autor (a): Eliana Pougy 

A obra Para olhar e olhar de novo! vai conduzir o olhar do leitor para uma nova 

percepção das cores e formas, das artes e dos artistas do nosso mundo. A partir de sua leitura, 

poderemos conhecer muitas obras de arte e saber quem foram às pessoas que as produziram.  

Elementos Matemáticos Abordados 

Cores, formas geométricas, lateralidade e introdução ao conceito e tipos de linha. 
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Sugestões para o professor 

 Realize uma leitura coletiva. 

 Após a leitura faça uma leitura em voz alta, sugerindo que seus alunos imaginem que 

são um ponto como o da história e que façam as mesmas coisas que o ponto faz de 

acordo com sua leitura. 

 Desta forma você poderá trabalhar a lateralidade com eles e estimulá-los a perceberem 

as diferenças entre: esquerda e direita, em cima e em baixo, alto e baixo, etc. 

 Após esta dinâmica, traga para classe atividades como o labirinto, em que os alunos 

possam desenvolver durante o percurso as formas sugeridas pela história. 

 Depois os estimule a identificarem quais formas estão presente em sua atividade. 

 Traga para classe outras atividades em que você possa explorar as formas geométricas 

e os conceitos de linha. Ex: desenhos de formas geométricas em que os alunos possam 

completar as figuras fazendo uso de linhas, depois peça que eles pintem seus 

desenhos. 

 Faça um varal de atividades na classe para que seus alunos ao final de cada atividade 

possam expor seus trabalhinhos. 
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Era uma vez um menino travesso 

 

Autor (a): Bia Villela 

A partir da história de um garoto que tem muitos amigos, gosta de animais de 

estimação e toca violino, Era uma vez um menino travesso busca explorar, de forma lúdica, o 

número no seu significado de quantidade. A obra trabalha, ainda, com algumas representações 

de um mesmo número (em algarismos hindu-arábicos, por extenso) e apresenta diversos 

conjuntos com a quantidade em foco, tanto no rodapé quanto na figura central das páginas. 

 

Elementos Matemáticos Abordados 

Valor numérico (numeral e número), quantificação e ordenação. 
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Sugestões para o professor 

 Resgate conhecimentos prévios de seus alunos levando em consideração critérios 

como: recitação da sequencia numérica, leitura e escrita, construção de conjunto de 

objetos conhecendo sua quantidade. 

 Com atividades no caderno ou em folhas faça uma recapitulação sobre as outras obras 

já trabalhadas. 

 Peça que os alunos realizem uma dramatização oral, escrita e/ou sinalizada (LIBRAS) 

sobre esta nova obra enquadrando os conteúdos abordados. 

 Faça uma reflexão com seus alunos sobre os números naturais e suas diferentes 

funções na sociedade. 

 Instigue a turma para saber quais os exemplos de utilização de números que podem ser 

citados.   

 A partir dos conjuntos que a obra apresenta você poderá introduzir a noção de 

quantidade. Ex: Ofereça objetos ou blocos diferentes de acordo com as quantidades de 

objetos oferecidas que formam os conjuntos na obra. Separe as peças em dois 

conjuntos com quantidades diferentes e vá alterando de acordo com a necessidade de 

introdução do conteúdo. Instigue em seus alunos para que reconheçam o conjunto que 

possui: Muito/Pouco, Mais/Menos, Nenhum/Tanto quanto, Igual/Diferente, 

Aumento/Diminuição de Quantidade, Vazio/Cheio. 
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Brinque-book com as crianças na cozinha 

 

 

Autor (a): Gilda de Aquino 

Imagem: Estela Schauffert 

Apresentando a arte de cozinhar como algo prazeroso, Brinque-Book com as Crianças 

na Cozinha traz receitas simples e investe na orientação dos cuidados que se deve ter, ao 

preparar comidas, de modo a evitar acidentes e contaminações. O livro é rico em informações 

matemáticas, principalmente para o campo de grandezas e medidas. 

Há variedade nas grandezas tratadas e se incluem unidades convencionais e não 

convencionais, padronizadas e não padronizadas. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Noções de Grandezas e medidas, unidades convencionais e não convencionais, fração, 

introdução à geometria espacial e noção de tempo. 
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Sugestões para o professor 

 A partir da leitura desta obra você poderá introduzir assuntos como as medidas e as 

grandezas, mostrando para seus alunos como estes assuntos estão presentes em quase 

todas as atividades cotidianas realizadas. Então, você poderá destacar para seus alunos a 

utilidade e a importância do conhecimento matemático no cotidiano. 

 Após a leitura desta obra faça uma explicação para turma sobre o grama como unidade 

básica de massa. 

 Introduza em sua explicação os conhecimentos dos múltiplos do grama: decigrama, 

quilograma... 

 Leve uma balança para sala e realize atividades voltadas para prática, onde os alunos terão 

que realizar o controle de peso, utilizando a balança e fazendo os registros das quantidades 

obtidas.  

 Auxilie seus alunos a escreverem por extenso as medidas adquiridas durante o processo. 

 Em outra aula você poderá solicitar aos seus alunos que pesquisem receitas, explore a 

estrutura textual da receita, ressaltando a forma de escrita para melhor visualização e 

enfatizando as noções de medidas contidas nas informações.  

 Explorar os rótulos das embalagens dos produtos utilizados na elaboração das receitas. 

 Explore a função e a utilização das unidades de medida de capacidade, tanto as 

convencionais (litro, mililitro), quanto as não convencionais (xícara, colher). 

 Enfatize questões como: a importância da alimentação saudável, a necessidade de 

diminuir o consumismo desnecessário, aproveitando melhor os alimentos, a valorização 

de hábitos de higiene, necessários para a manipulação de alimentos. 
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 Uma incrível poção mágica 

 

 

Autor (a): Sin Ji-Yun 

Imagem: Choi Hye-Yeong 

Com uma história que começa com uma bruxa muito preguiçosa, que cria uma poção 

mágica para viver sem ter que trabalhar, Uma incrível poção mágica aborda, de forma 

atraente, figuras geométricas planas (triângulos, retângulos, círculos e semicírculos), por meio 

de composições elaboradas a partir daquelas formas. Ao final, propõe que a criança 

transforme objetos em diferentes coisas e que recorte papel colorido em triângulos, 

retângulos, círculos e semicírculos, a partir dos quais fará composições. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Formas geométricas 
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Sugestões para o professor 

 A partir da leitura desta obra você poderá trabalhar a habilidade de manipulação, 

recorte e colagem, valorizando a criatividade por meio da colagem e montagem de 

figuras. 

 Traga para sala várias imagens com as figuras geométricas 

 Peça que seus alunos pintem com as cores que eles escolherem. 

  Após a pintura peça que eles recortem as formas geométricas, em seguida que colem 

em uma folha de papel montando outros desenhos de acordo com sua criatividade. 

 Em seguida peça que eles recortem novamente, agora o desenho completo e depois, 

colem em palitos de picolé, produzindo assim fantoches. 

 Agora, peça que eles utilizem da criatividade e contem uma história a partir dos 

desenhos construídos por eles.  

 Além desta atividade você pode elaborar atividades em que seus alunos possam 

conhecer as propriedades que diferenciam as formas geométricas umas das outras. 

Para que as crianças dominem esse conteúdo, o mais indicado é propor a solução de 

problemas que desafiem os conhecimentos iniciais delas, elaborando atividade que 

possam explorar, identificar e sistematizar algumas dessas propriedades.  
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 Eram 3 

 

Autor (a): Guto Lins 

Pra onde foram os irmãos? Nesta obra, vamos nos surpreender com o sumiço de Conta 

um, Conta dois e Conta outra vez, do grupo dos círculos; de Donilvo, Denilvo e Denovo, do 

grupo dos triângulos; e com a desaparição de Início, Meio e Fim, do grupo dos quadrados. 

Brincando com partes das palavras na criação de novos sentidos, a obra estimula a reflexão 

sobre a linguagem e também faz pensar sobre matemática (formas geométricas – círculo, 

triângulo, quadrado). 

Elementos Matemáticos Abordados 

Noções de números de 1 a 3 e formas geométricas. 

 



130 
 

 

130 

Sugestões para o professor 

 Realize atividades que possibilitem ao aluno à compreensão e a construção do 

conceito de número, relacionando-o a noção de quantidade. 

  Após a leitura da obra com seus alunos, faça brincadeiras que envolvam a contagem 

oral e a relação quantidade. 

 Leve para classe alguns palitinhos de picolé ou tampinhas, peça para seus alunos 

contarem quantos palitinhos tem em sua carteira e registrem o número correspondente 

em uma folha sulfite. Este registro poderá ser realizado em forma de algarismos ou em 

forma de desenhos, como a criança souber. 

 Em outro momento, solicite que os alunos organizem-se em duplas e entregue cinco 

figuras de qualquer objeto para cada um, em seguida solicite que eles entreguem uns 

aos outros o número de objetos que você for solicitando. (Ex. entreguem para seus 

amiguinhos agora 02 objetos. Agora entregue a seu coleguinha 03 objetos) e assim por 

diante.  

  Solicite que os alunos produzam um painel que demonstre diversificadas imagens, 

objetos, animais, que pode ser criado apartir das formas geométricas. 
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Sobre a obra. 

Encontro com Tarcila 

 

 

Autor (a): Cecília Aranha e Rosane Acedo 

Imagem: Dadí 

Ao lermos Encontro com Tarsila, conhecemos muitos fatos interessantes sobre a 

infância, juventude e maturidade de uma das mais importantes pintoras brasileiras do século 

passado. Explorando fotografias do seu álbum de retratos, imagens de diversas de suas 

pinturas e ilustrações que completam o sentido da narrativa, o livro nos instiga com 

questionamentos e atividades que propiciam a leitura das obras da artista em seus aspectos 

formais e simbólicos. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Formas geométricas. 
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Sugestões para o professor 

 Faça uma leitura da obra com seus alunos. 

 Com esta obra você poderá desenvolver em seus alunos habilidades de leitura e 

interpretação de informações contidas em imagens. Onde, com as pinturas de Tarsila 

do Amaral você poderá realizar atividades em que os alunos possam identificar quais 

figuras geométricas estarão contidas nas imagens, entre outras. 

 Depois, faça uma pesquisa mais detalhada sobre a vida e obra de Tarcila do Amaral.  

 Organize com os alunos uma pesquisa no Laboratório de Informática da Escola 

propondo o seguinte: 

 Pesquisar quando foi e quais foram às últimas obras de Tarcila do Amaral. 

 Copiar as fotos e anotar os nomes e os anos a que se refere cada uma obra e conforme 

a disponibilidade peça que imprimam as imagens. 

 Na sala de aula, organize cartazes com as fotos e os períodos e os nomes de cada obra. 

 Destaque a importância da artista para cultura brasileira. 

 Faça uma exposição dos cartazes produzidos pelos alunos e a partir deles explore as 

imagens, ressaltando os conteúdos matemáticos inseridos nas imagens (formas 

geométricas). Além disso, você poderá explorar também a partir dos períodos (anos), 

outros conteúdos matemáticos. (aferir e estimar tempo, soma, subtração, etc.) 
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 Brincando com dobraduras 

 

Autor (a): Thereza Chemello 

Imagem: Vagner Vargas e Solange Mazzaro 

Dobrar, dobrar e dobrar... e, de repente, um animal formar! 

Brincando com dobraduras é um livro que nos ensina a criar diversos animais, casas, 

flores, objetos. A construção de cada dobradura é explicada por meio de desenhos e algumas 

indicações que auxiliam a criança a começar a entender a simbologia relativa às dobraduras 

Com esse material, a Geometria vira uma diversão, e aprendemos, também, sobre diferentes 

tipos de papel. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Formas geométricas, coordenação motora, sequencia numérica, quantificar e ordenar. 
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Sugestões para o professor 

 Com esta obra você poderá desenvolver em seus alunos várias habilidades. 

 Você poderá, por exemplo, realizar uma atividade com as sete peças do tangram. 

 Realize uma roda de conversas, onde você irá destacar para seus alunos as 

possibilidades de criação a partir do conhecimento das formas geométricas, utilizando 

apenas uma folha de papel. 

 Após a roda de conversa realize uma oficina de dobraduras. 

 Distribua turma em pequenos grupos. 

 Entregue a eles folhas de papel sulfite de várias cores ou o papel que você dispor no 

momento.  

 Ajude e oriente seus alunos a construírem o seu próprio personagem de dobraduras. 

 Peça que eles utilizem da obra qualquer um dos modelos sugeridos, seguindo as 

instruções. 

 Depois realize um momento de socialização de todo material produzido por eles. 

 No momento da socialização peça que eles realizem os registros de todos os trabalhos 

apresentados, destacando as principais formas geométricas encontradas. 
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 Contando com o relógio 

 

Autor (a): Nilson José Machado 

Imagem: Alejandro Rosas 

Você sabe ver as horas em um relógio analógico? Na obra Contando com o relógio, 

vamos conhecer Gustavo, seus colegas e sua professora Rose, e, juntamente com eles, 

aprender sobre o relógio: a função dos ponteiros (o ponteiro grande e o pequeno), a 

distribuição dos minutos e das horas. 

O livro propõe, ainda, a confecção de um relógio. O texto é construído com uso de 

rimas, e as ilustrações são atrativas. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Aferir e estimar o tempo, medir quantificar, calcular, sequencia numérica.
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Sugestões para o professor. 

 Faça a leitura desta obra com seus alunos. 

 Realize atividades em que você possa levar seus alunos a interpretar e resolver 

problemas envolvendo as horas, para isso utilize recursos em que envolvam cálculos, 

raciocínio lógico, etc. 

 Pergunte aos seus alunos quais tipos de relógios eles conhecem.  

 Leve para sala de aula um relógio despertador e peça para que seus alunos escutem o 

barulho que ele faz. Ele deverá associá-lo ao famoso tic-tac dos relógios. 

 Em seguida, apresente as figuras de outros modelos de relógio e verifique quais 

modelos são os mais conhecidos deles.  

 Agora você deverá começar a explicar sobre as funções dos dois ponteiros. 

 Em seguida explique o valor de cada número representado no relógio referente aos 

minutos e as horas. 

 No momento em que você estiver explicando o valor dos números comece a explorar 

conteúdos como sequencia numérica e a soma. (Ex: a cada 1 nº serão acrescidos 5 

minutos que somando todos chegamos ao total de 60 minutos, que é referente à uma 

hora. Então uma hora possui quantos minutos?). E assim por diante. 

 Após esta aula construa um relógio, em que os ponteiros possam se movimentar. Faça 

uma relação de nomes que a cada dia um terá que ir até o relógio e marcar a hora. 

 Este assunto poderá ser explorado de várias maneiras e durante todo o período letivo. 

Pois, ele faz parte da vida dos alunos e é essencial em sua formação. 
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 Desenhando faces 

 

 

Autor (a): Ed Emberley 

Você sabe desenhar faces? Com a obra Desenhando faces, essa tarefa agora é possível, 

fácil, e divertida! A partir de formas geométricas conhecidas das crianças, como quadrados, 

triângulos, círculos, riscos, o autor demonstra como criar rostos e feições dos mais diversos 

tipos. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Formas geométricas. 
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Sugestões para o professor 

 Leia com os alunos a obra, chame a atenção para as composições das formas 

geométricas que ela apresenta. 

 Após a leitura forme grupos para desenvolver as atividades propostas. 

 Leve para sala materiais com formas geométricas como: pratos descartáveis, copos 

descartáveis, E.V.A. em forma de triângulo, quadrado e retângulo, ou, qualquer outro 

material que você possua nestes formatos. 

 Peça que seus alunos construam diferentes faces nestes materiais, apoiados a partir da 

leitura da obra. Não se esqueça de dizer para eles que poderão realizar esta atividade 

de acordo com sua criatividade, a obra irá apenas nortear o trabalho deles. Você 

poderá dispor também outros materiais como: barbantes coloridos, canudinhos, 

tampinhas, canetinhas, lápis de cor etc. 

 Após o desenvolvimento desta atividade, peça que eles façam um registro em seus 

cadernos sobre quais formas geométricas utilizaram para construção do seu trabalho e 

que materiais precisaram. 

 Em seguida, faça um momento de socialização do material confeccionado por seus 

alunos, onde eles poderão expor oralmente para os outros colegas o seu trabalho. 

 Durante o desenvolvimento das atividades, observe a aprendizagem dos alunos em 

relação ao nome das formas geométricas.   
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 Histórias de contar 

 

 

Autor (a): Ana Paula Perovano 

Imagem: Cor e Imagem Artes Gráficas 

A obra Histórias de contar propõe situações-problema a serem resolvidas pelos 

alunos, apoiados nas imagens, sem indicar as respostas. Cada personagem da Turma do 

Cocoricó vai se apresentando e, em cada história, a turma apresenta vários problemas, que 

convidam as crianças a calcular brincando. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Subtração, soma, fração. 
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Sugestões para o professor 

 Após a leitura desta obra você poderá realizar atividades em que estimule a leitura, a 

produção e a interpretação da escrita numérica. 

 Converse com a turma sobre a subtração, soma e fração. Faça sempre relação com as 

situações cotidianas.  Questione-os sobre o que é? Por que usamos? Quais os 

conhecimentos já definidos na turma e o que precisa ser trabalhado nesse âmbito,  

 Faça um levantamento de hipóteses envolvendo soma, subtração e fração. Peça que 

seus alunos utilizem a linguagem oral, registros informais e/ou linguagem matemática 

para representar suas respostas.  

 Elabore atividades que seus alunos possam desenvolver um trabalho autônomo, buscar 

diversos caminhos para a resolução do problema, compreender os procedimentos 

utilizados pelos colegas e explicar o procedimento que utilizou para resolver os 

problemas propostos. 

 Com a intenção de trabalhar os assuntos propostos a partir desta obra, você poderá 

trazer para classe jogos matemáticos, materiais concretos, entre outro e fazer da 

aprendizagem matemática um momento de lazer. 
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 Contagem regressiva 

 

Autor (a): Kay Woodward 

Imagem: Ofra Amit 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... O menino olha pela janela e vê que a lua está no alto. 

Percebe, então, que “chegou a hora”. Inicia-se a contagem regressiva, com os vários 

preparativos para a decolagem do astronauta. A astronave já vai partir. Para onde vai esse 

menino em sua viagem intergaláctica? O livro aborda a contagem decrescente, apresentando 

um paralelo entre a hora de dormir e a decolagem de uma nave espacial. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Classificação dos números em ordem crescente e decrescente, introdução de ideia temporal.  
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Sugestões para o professor 

 Faça uma leitura coletiva da obra. 

  Faça uma sondagem sobre o que os alunos conhecem sobre numerais: antecessor e 

sucessor; medidas de tempo (horas, meses do ano e dias da semana). Isso pode ocorrer 

de forma oral e/ou escrita, individual ou coletiva. Fazendo uso do quadro e pincel, 

atividades impressas ou através da ludicidade.  

 Traga para a sala de aula: diversos calendários, relógio digital e analógico. Construa 

com seus alunos, um relógio fazendo uso de papel cartão, cola, tesoura, tinta, pincel, 

lápis de cor;  

 Desenvolver a capacidade de situar cronologicamente os fatos para organizar seu 

tempo e suas ações, orientando-se também no espaço/ tempo: Ex: dia, noite, manhã, 

tarde, ontem, hoje, amanhã, dia chuvoso, dia ensolarado, dia nublado. 
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 Pintura e escultura 

 

 

Autor (a): Núria Roca e Rosa M. Curto 

Imagem: Rosa M. Curto 

Pintar, desenhar, recortar, modelar, esculpir, misturar... é um prazer! Lendo o livro 

Pintura e escultura, podemos descobrir os mistérios da cor, das formas, da modelagem. Por 

meio de uma viagem colorida, as Artes Visuais são tratadas com simplicidade e com 

possibilidade de serem bastante exploradas na escola. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Classificação das cores, lateralidade, formas geométricas. 
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Sugestões para o professor 

 Leia com seus alunos a obra e em seguida peça que eles representem através de 

desenhos a parte que eles mais gostaram da história 

 Verifique em seus desenhos se eles possuem o conhecimento sobre a lateralidade. 

 Peça a eles socializem seus desenhos e comece a destacar as diferenças entre eles. (Ex: 

este é mais largo, este é mais alto).  

 Depois comece a problematizar algumas situações cotidianas para que eles possam 

perceber as diferenças nas formas , tamanhos, cores.  

 Lembre sempre de deixá-los expressarem seus conhecimentos, sem toli-los. Faça suas 

intervenções de forma sutil para que eles sintam-se à vontade sempre em participar das 

atividades propostas por você.  
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Sobre a obra. 

Tô dentro, tô fora... 

 

 

Autor (a): Alcy 

Tô dentro, tô fora é, ao mesmo tempo, uma brincadeira e um livro. Um livro de 

imagens, que aborda estados opostos (estar dentro ou fora, estar indo numa direção ou em 

outra, para a direita ou para a esquerda, estar na frente ou atrás, estar em cima ou embaixo, 

estar subindo ou descendo). De forma divertida, a obra promove o desenvolvimento de noções 

e conceitos espaciais essenciais para as crianças. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Noções e conceitos espaciais. 
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Sugestões para o professor 

 Comece sua aula realizando a leitura da obra. Diga para seus alunos que cada vez que 

você parar a leitura alguém terá que dar continuidade. Caso seus alunos ainda não 

consigam ler, faça a leitura para turma.  

 Realize atividades em que você poderá explorar noções e conceitos espaciais. 

 Aponte um objeto ou uma pessoa para seus alunos, faça uma referência pessoal de 

lateralidade (esquerda, direita) identifique junto com seus alunos a localização do 

objeto e/ou pessoa (em cima de, em baixo de, ao meio de. dentro de, fora de, ao lado 

direito, ao lado esquerdo, etc.). 

  Procure desenvolver atividades esportivas em que envolva conceitos de espaciais por 

meio de música e sinalização (LIBRAS). 

  Sempre realize atividades problematizando situações cotidianas, para que este aluno 

comece a relacionar a disciplina com sua vida cotidiana. 
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 Era uma vez um gato xadrez 

 

Autor (a): Bia Villela 

Era uma vez um gato xadrez traz uma divertida proposta para o trabalho com as cores. 

Cheio de imagens coloridas, o texto, escrito em versos rimados, brinca com o imaginário do 

leitor. A figura do gato, tão presente no universo infantil, vai mudando de cor e de forma, à 

medida que o texto vai versando sobre sua cor e relatando o seu comportamento. 

Com essa obra, podemos aprender sobre cores e sensações cromáticas, sobre linhas e 

formas. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Formas geométricas, Cores. 
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Sugestões para o professor 

 Divida a turma em duplas 

 Peça que eles leiam a história juntos 

 Solicite que cada dupla reconte a história, utilizando outros personagens, outras cores 

e outras formas geométricas. 

 Distribua para turma folhas de papel e peça que eles representem sua história através 

de desenhos. 

 Estimule em seus alunos a criatividade. 

 Depois peça que cada dupla apresente para classe sua história. 
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 A princesa está chegando! 

 

Autor (a): Yu Yeong-So 

Imagem: Park So-Hyeon 

A princesa está chegando conta à mobilização das pessoas de um vilarejo, para 

arrumar o local onde a princesa Rita ficará hospedada. Como ela é acostumada a utilizar 

sempre as maiores coisas, a situação fica um pouco mais difícil. Sob a orientação do avô de 

Rita, os habitantes da cidade escolhem os objetos maiores e melhores para compor o seu 

quarto. Para tanto, medem a área de vários objetos retangulares, usando unidades não 

convencionais e sem a utilização de fórmulas. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Áreas, medidas, formas geométricas, raciocínio lógico, comparação. 
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Sugestões para o professor 

 Apresente para seus alunos algumas figuras geométricas, como círculo, triângulo, 

retângulo e quadrado,  

 Peça que os alunos identifiquem as figuras bem como diferenciações entre elas. 

 Leve seus alunos para passear em todos ambientes da escola. 

 Durante este passeio peça que eles levem um caderno e lápis para fazer registros sobre 

as formas geométricas que conseguiram identificar durante o passeio, identificando o 

objeto que possui a forma geométrica e o nome da forma geométrica encontrada. 

 Ao retornarem a sala peça que todos façam uma relação com o nome das formas 

geométricas e com o desenho que às representa. 

 Realize uma roda de conversas dando oportunidades a todos de socializarem o que 

identificaram durante o passeio. 

 Faça o acompanhamento da conversa realizando intervenções sempre que necessário.  
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 Barangandão arco-íris 

 

Autor (a): Adelso Murta Filho (Adelsin) 

Barbantes, carretéis, embalagens plásticas, latas usadas... 

Esta obra nos leva a aprender, com crianças de várias partes do Brasil, a confeccionar 

brinquedos com materiais reciclados e de baixo custo. Também nos ensina como se joga. 

Promovendo, intuitivamente, conhecimentos matemáticos sobre geometria e sobre medidas de 

grandezas, Barangandão arco-íris sugere, ainda, adaptações possíveis dos brinquedos 

descritos. 

 

Elementos Matemáticos Abordados 

Sequenciar e ordenar, formas geométricas, fração, medidas e grandezas. 
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Sugestões para o professor 

 Faça uma roda de leitura com seus alunos. 

 Após a leitura, realize uma conversa envolvendo todos. 

 Estimule a todos para participarem da conversa. Faça indagações sobre os brinquedos 

construídos artesanalmente que cada um conhece. 

 Peça que coloquem no caderno o passo a passo para construção do brinquedo que eles 

considerarem mais divertido. 

 Peça que tragam para escola no dia seguinte o material que necessitarem para 

construção do brinquedo. 

 No outro dia. Durante a construção dos brinquedos avalie todo o processo de 

construção. 

 Peça que eles façam o registro do processo de construção dos brinquedos. Como por 

exemplo, as medidas de barbante, as formas dos cortes de papel, o formato de latas, 

madeiras e ou outros materiais utilizados, a quantidade de cada material utilizado. 

Neste momento você poderá explorar sequências e seriações. Ex: ordenar objetos do 

mais alto para o mais baixo. 

 Este processo irá precisar da sua mediação, para que assim você possa orientá-los para 

o conhecimento e/ou aprimoramento de termos e/ou conceitos corretos relacionados ao 

conteúdo abordado. 
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 Só um minutinho: um conto de esperteza num 

livro de contar 

 

Autor (a): Yuyi Morales 

Vovó Carocha mora em uma casa aconchegante e sabe fazer deliciosos quitutes. No 

dia do seu aniversário, sabe quem aparece? Um tal de Senhor Esqueleto, que vem para levá-la 

embora. Vovó sempre pede mais um tempo, contando a quantidade de panelas que coloca no 

fogo, de panquecas que cozinha, de frutas que corta... Até que seus netos chegam. A partir 

dessa ficção, o livro aborda a sequência numérica de maneira lúdica, no contexto de um tema 

pouco trabalhado e difícil, que é a ideia de morte. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Sequencia numérica, contagem. 
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Sugestões para o professor 

  Realize uma leitura coletiva com a classe. 

 Além dos conteúdos propostos, a partir da leitura desta obra você poderá trabalhar 

com seus alunos outros assuntos como: leitura e escrita, compreensão de imagens, 

família, a cultura popular, etc. 

 Após a leitura desta obra faça perguntas oralmente para que seus alunos respondam e 

para você verificar o grau de compreensão da história por eles. 

 Desenvolva atividades  escritas com palavras da história 

 Peça que eles façam desenhos dos personagens 

 Você poderá trabalhar o conceito dos numerais a partir do jogo da memória dos 

numerais e suas quantidades; 

 Peça que seus alunos escrevam uma carta como a do senhor esqueleto, só que desta 

vez para outro destinatário. Você poderá trabalhar a introdução do conceito de carta. 

 

 

 



155 
 

 

155 

 Fugindo das garras do gato 

 

Autor (a): Choi Yun-Jeong 

Imagem: Kim Sun-Yeong 

Fugindo das garras do gato nos conta a história de um grupo de ratos que resolve 

encontrar um modo de se proteger das ameaças de um gato malvado. Ao longo da narrativa, 

os ratinhos discutem diversas questões, coletam dados, organizam, produzem e interpretam 

gráficos, e decidem, democraticamente, as melhores soluções para o coletivo. 

Como os animais registram os resultados sob formas variadas (pictogramas, tabelas e 

gráficos de barras), a obra permite uma rica exploração de noções estatísticas. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Introdução a noções de estatística  
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Sugestões para o professor 

 A partir da leitura desta obra você poderá introduzir o conceito de tabelas, gráficos, 

etc. 

 Após a primeira leitura realize um levantamento com seus alunos sobre os 

conhecimentos que possuem sobre o assunto.  

 Leve jornais e revistas que possuam alguns dados estatísticos e estimule seus alunos a 

construírem  gráficos baseando-se em dados extraídos a partir do material fornecido. 

 Observe se os alunos estão adquirindo conhecimentos desde a coleta de dados e sua 

transferência para o gráfico. 

 Por meio da expressão oral dos alunos é possível perceber e interpretar como eles 

estão apreendendo os conteúdos trabalhados.  
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 As três partes 

 

 

Autor (a): Edson Luiz Kozminski 

Com a leitura do livro As três partes, vamos conhecer a história de três figuras 

geométricas, triângulo, retângulo e trapézio. Geradas a partir da decomposição de um 

hexágono, que representava uma casa, elas vão compondo diferentes seres e objetos e vão 

parar... no apartamento de uma senhora, onde a brincadeira continua. Sem valorização 

excessiva de terminologias, a obra promove uma exploração inicial das figuras geométricas. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Formas geométricas 
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Sugestões para o professor 

 Com a leitura e a exploração desta obra você irá ajudar seus alunos a reconhecer 

algumas formas geométricas, assim como identificar algumas diferenças entre elas. 

 Inicie sua aula realizando a divisão do todo em partes, resultando em três figuras 

geométricas como as da história e identifique-as junto aos seus alunos: triângulos, 

retângulo, trapézio e hexágono. 

 Levante hipóteses sobre a possibilidade de se formar figuras a partir de diferentes 

maneiras de se colocar as formas obtidas da divisão inicial. 

 Introduza a interdisciplinaridade, no momento da formação propriamente dita de cada 

uma das figuras, como por exemplo: introdução gramatical a partir dos nomes que as 

figuras geométricas formam; vida e sociedade; natureza; etc... 

 Estimule a criatividade em seus alunos. 

 Peça que eles recontem a história de seu jeito utilizando em suas histórias as formas 

geométricas e os ambientes que eles mais acharem adequados. 
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 Os dez amigos 

 

 

Autor (a): Ziraldo 

Pequenos, médios e grandes, fininhos ou largos, cada um têm seu lugar e sua função. 

Onde estão? Na mão! Na mão direita ou na mão esquerda? Por meio de um texto de ficção, 

em que os dedos das mãos são personagens, Os dez amigos trata das características e nomes 

de nossos dedos. O autor serve-se de imagens e diálogos para mostrar a importância da 

amizade e da união para o fazer, o pensar, o inventar e nomear, noções importantes na fase 

inicial da alfabetização. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Introdução ao conceito de numeral. 
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Sugestões para o professor 

 Com esta obra você poderá ajudar seus alunos a reconhecer e discriminar numerais. 

Desenvolver contagem de 1 até 10. 

 Procure demonstrar as noções de agrupamento de quantidade por meio do uso de 

recursos recicláveis e jogos esportivos. (Ex: corridas, cabo de guerra, estátua, etc.). 

 Utilize cantigas de roda envolvendo quantidade e sinalização (LIBRAS) para 

familiarizar os alunos com o conceito de numeral. 

 Você poderá realizar também atividades em que estimule a leitura, a produção e a 

interpretação da escrita numérica. (EX: solicitar para que eles façam os registros dos 

números de personagens encontrados na história, etc.). 

 Converse com a turma sobre a subtração, soma e fração. Faça sempre relação com as 

situações cotidianas.  Questione-os sobre o que é? Por que usamos? Quais os 

conhecimentos já definidos na turma e o que precisa ser trabalhado nesse âmbito,  

 Faça um levantamento de hipóteses envolvendo soma, subtração e fração. Peça que 

seus alunos utilizem a linguagem oral, registros informais e/ou linguagem matemática 

para representar suas respostas.  

 Após a atividade faça uma roda de conversa e ressalte com seus alunos sobre a 

importância da amizade. Pergunte a seus alunos se eles têm amigos?. Peça que eles 

reflitam sobre o que é ser ou ter um amigo.   

 

 

 

 



161 
 

 

161 

 Desenhando animais 

 

Autor (a): Ed Emberley 

O livro Desenhando animais objetiva orientar os leitores a desenhar animais a partir 

de figuras geométricas. A obra apresenta passo a passo algumas possibilidades de se 

desenharem formigas, besouros, pintinhos, peixes, ratos, pássaros, entre outros animais. No 

final, sugere variações no desenho de acordo com as posições e movimentos dos animais, que 

podem ser experimentadas pelo leitor em busca da criação de novas representações.  

Elementos Matemáticos Abordados 

Formas geométricas 
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Sugestões para o professor 

 Divida a turma em pequenos grupos com a intenção de realizar uma leitura coletiva. 

  Realize atividades em que possa desenvolver a coordenação motora dos seus alunos 

através de atividades lúdicas, concretas, pedagógicas e viso-manuais. 

 Realize uma oficina pedagógica. Momento em que você irá propiciar a seus alunos 

recreação, criatividade, atenção, etc. 

 Leve material para classe de acordo como a obra sugere. 

 Solicite que seus alunos a confeccionem as mascaras de acordo com a obra. 

 Depois da confecção faça uma socialização na classe de todas as máscaras 

confeccionadas. 

 Faça a exploração dos conteúdos matemáticos durante a oficina e durante a 

socialização do material produzido. (medidas, formas geométricas, tempo para 

construção, etc.). 
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 O valor de cada um 

 

Autor (a): Martins Rodrigues Teixeira 

Imagem: Cobiaco 

Quando é que o número 1 vale igual ao 10? Quando é que o número 2 vale mais que 

9? Essas e outras perguntas podem ser respondidas ao longo das páginas do livro O valor de 

cada um. Nele, Neco e Teco, personagens principais, vão nos mostrar que todos os números 

são igualmente importantes dentro do sistema de numeração decimal. 

A leitura desta obra nos leva a refletir sobre o valor posicional dos algarismos e a fazer 

composições e decomposições de números. 

Elementos Matemáticos Abordados 

Valor numérico, ordem numérica e resolução de problemas. 
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Sugestões para o professor 

 Faça a leitura da obra.  

  Utilize jogos em que os alunos poderão fazer a associação da ordem posicional dos 

números; 

 Monte uma competição com pequenos grupos em sala de aula envolvendo a resolução 

de problemas, em que cada equipe deverá montar questões para o grupo adversário e 

responder perguntas de acordo com o sorteio mediado pela professora.  

 No momento do jogo faça suas intervenções estigando seus alunos na obtenção dos 

conteúdos propostos por você. 

 Crie oportunidades de autonomia para aqueles alunos mais inibidos. 

 Mostre para seus alunos a importância da competitividade. 

 No final do jogo realize uma roda de conversas com seus alunos de forma que você 

consiga perceber os conhecimentos adquiridos por eles e o que eles acharam deste 

momento, além de perguntar para eles quais suas expectativas para a próxima leitura. 
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