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Resumo: A Matemática trata-se de uma ciência 

estudada pelo homem de essencial importância devido a 

sua aplicação nas diversas áreas do cotidiano. Por isso, 

adquirir o conhecimento nessa área é fundamental para 

a construção de relações humanas e inserção do homem 

nas situações impostas pela sociedade. Com base nisso, 

o projeto tem o objetivo de desenvolver e aplicar as 

operações matemáticas básicas por meio de aulas de 
reforço para crianças do 1º Ensino Fundamental, 

atendidas por uma entidade do terceiro setor. 
 

1. Introdução 
A Matemática é uma ciência exata e está presente 

em diversas situações cotidianas. No Brasil [1], mais de 

90% dos estudantes concluem o Ensino Médio sem um 

aprendizado adequado em Matemática. Tal índice 

apresenta-se como um reflexo da dificuldade que muitas 

escolas públicas brasileiras têm na transmissão de 

conhecimento nessa área. 

Desse modo, é primordial que as pessoas aprendam 

as operações básicas dessa área para que possam lidar 

com as situações impostas pelo seu âmbito social como, 
a administração financeira pessoal e noções temporais, 

espaciais e relativistas, garantindo também um senso 

mais crítico sobre o que os cercam. 
 

2. Metodologia 
As aulas de reforço consistiam basicamente em 

oficinas de matemática direcionadas a crianças entre 8 e 

10 anos. Elas foram realizadas na Associação Menino 

Deus com uma duração de 50 minutos semanais. 

A aplicação de uma atividade diagnóstica, 

inicialmente, foi de grande importância para definir o 

conteúdo a ser abordado durante o semestre. Além 

disso, a partir dessa análise inicial pode-se observar o 

perfil dos alunos, fator importante para a definição do 

tipo de dinâmica a ser desenvolvido durante as aulas, 
visando despertar o interesse por estes nos assuntos 

explorados em aula e garantir o aprendizado por parte 

deles. 

Para averiguar o quadro evolutivo dos alunos, foram 

realizadas atividades de desempenho periodicamente. 

Essas atividades foram aplicadas conforme as operações 

matemáticas básicas de soma e subtração, 

fundamentalmente, introduzidas e trabalhadas 

continuamente de diversas formas: conta armada, 

visando o contato mais direto com a operação [2]; 

problemas, que permitem o desenvolvimento de um 
raciocínio lógico e distinção do uso das operações 

conforme a situação dada [2] [3]; e jogos, que visam 

estimular os alunos a aplicar seus conhecimentos e a 

trabalhar coletivamente. 

Além disso, houve a realização de reuniões mensais 

com a orientadora do projeto e com outros participantes, 

para a elaboração de um cronograma com o conteúdo a 

ser abordado nas aulas e para o compartilhamento das 

experiências. 

3. Resultados 
No desenvolvimento das operações básicas 

matemáticas, pode-se notar um avanço das 

competências dos alunos como, no raciocínio lógico, 

um dos pontos abordados pelas atividades de 

desempenho. A evolução e nivelamento de 

conhecimento entre os alunos pode ser notada pela 

Figura 1 abaixo: 

Figura 1 – Desempenho dos alunos mais frequentes nas 

aulas 
 

4. Conclusões 
As noções sobre as operações básicas da Matemática 

são fundamentais para a formação intelectual e pessoal 

das crianças. Conforme o aumento do grau de 

dificuldade das atividades aplicadas pela inserção de 

novos conteúdos, obteve-se, em um primeiro momento, 

uma queda na relação de acertos de exercícios (Figura 

1). Porém, o trabalho contínuo e as abordagens 

diferenciadas dos conteúdos proporcionaram uma 

evolução nas competências dos alunos, visualizada pela 

curva crescente nas últimas atividades aplicadas (Figura 

1), bem como o desenvolvimento de outras 

competências, dentre elas, o raciocínio lógico e crítico e 
a capacidade de interação coletiva. 
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