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RESUMO: 
 Este trabalho foi desenvolvido a partir da elaboração e execução de um Projeto de 
Intervenção sobre as operações de adição e subtração realizadas na Escola Municipal 
Marechal Ribas Junior situada na Vila Redenção em Goiânia – Goiás; turma C2 do 
ciclo I com 32 crianças de 8 e 9 anos. Estão embasados na criação deste projeto de 
ensino aprendizagem autores que buscam um programa de ensino com finalidade de 
desenvolver o raciocínio lógico. Estes autores acreditam que quando os alunos estão 
engajados em resolver problemas e raciocinar aprendem mais. Eles discorrem que o 
raciocínio aditivo baseia-se na coordenação de três esquemas de ação: Juntar, separar e 
colocar em correspondência como Terezinha Nunes, Tânia Campos, Wolman, entre 
outros. A partir da realização deste, percebi-se quanto à formação, que o estágio como 
um todo é essencial para a formação, pois é nele que começamos, a lidar com as 
diversas situações da vida profissional futura. E nos faz refleti sobre a prática, se 
queremos conformar com a educação com vários déficits, ou queremos buscar mais dos 
conhecimentos para melhorar a educação em nosso país. E quanto aprendizagens dos 
alunos, este projeto consegui supri todas as expectativas nele expostas. A turma a qual 
foi desenvolvido é uma turma agitada e foi preciso busca atividades que possibilitasse, 
ou seja, foi preciso usar de práticas pedagógicas lúdicas para fazer com que cada aluno 
se interessasse pelo conhecimento. E isso aconteceu por meio de conversas, e atividades 
lúdicas, fazendo cada aluno refletir sobre as operações matemáticas. Dessa forma, 
houve contribuição para aprendizagem, por meio dos jogos matemáticos de adição e 
subtração, proporcionando assim ao aluno a segurança do seu saber. Ao realizar este 
projeto de intervenção abriu possibilidades para pensar a prática e teoria juntas, e 
concluir que essas duas palavrinhas não se separam nunca, contrariando assim, várias 
afirmações se ouve no decorrer do curso de pedagogia. E percebe-se que sem a teoria é 
impossível exercer a pratica. A partir da realização deste projeto concluir que o estagio 
é de extrema importância para a formação docente, pois possibilita boas experiências e 
nos permitiu uma aprendizagem significativa que contribuiu para a construção da 
identidade profissional. 
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