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RESUMO: 
Este resumo refere-se ao projeto Jogos, Brincadeiras e Matemática na Educação 
Infantil elaborado com intuito de mediar às práticas educativas que foram desenvolvidas 
no agrupamento de cinco anos em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), 
localizado na cidade de Goiânia- GO. Este tema se materializou a partir de observações 
e análises diagnósticas realizadas durante o primeiro semestre do estágio, com o 
propósito de investigar o interesse e as necessidades dos alunos frente ao tema expresso. 
Por meio dessa investigação foi possível perceber que as crianças possuem plenas 
condições de construir conhecimentos a medida que se interagem com o meio. Este 
projeto adotou como ponto central, a matemática, porém, não eliminou a utilização de 
outras áreas do conhecimento, para que o ensino e a aprendizagem fossem significativos 
em relação às experiências vividas pelas crianças. O objetivo deste projeto foi 
desenvolver ações de interações, por meio de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas 
que promovessem o desenvolvimento de habilidades matemáticas. Assim, seguimos a 
metodologia de trabalho em quatro momentos: primeiro, centrou em perceber os 
conhecimentos iniciais de cada criança em relação ao tema pretendido; posteriormente 
teve por base as observações iniciais e centrou-se em desenvolver noções espaciais 
articuladas com formas geométricas e assim, as demais aulas foram concentradas em 
trabalhar as formas geométricas concomitantemente às noções espaciais. Como apoio 
teórico para a avaliação utilizou-se Gómez e Sacristán (1998), e sobre a importância do 
brincar adotou-se Smole, Diniz e Cândido (2000). A construção e o desenvolvimento 
deste projeto propiciaram às crianças a possibilidade de apreender noções geométricas 
no cotidiano. Já para nós, estagiarias, ajudou a perceber a intrínseca relação entre teoria 
e a prática no ambiente de um Centro Municipal de Educação Infantil, sendo ambas de 
grande relevância para o professor realizar seu trabalho. Serviu de aprendizagem, 
também, a observação das ações dos discentes em sala, para que percebêssemos a 
importância da interação como processo mediador no desenvolvimento de atividades em 
grupo que proporcionamos às crianças.   
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