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RESUMO 

O estágio em educação infantil foi realizado na Escola Municipal Jardim América, com o 

agrupamento F1 composto por crianças de 5 e 6 anos, em 2016. A escolha deste tema ocorreu 

com base nos dados recolhidos nas observações realizadas na instituição concedente de 

estágio, quando notamos o interesse das crianças em histórias literárias e observamos a 

necessidade de desenvolverem a linguagem matemática. Decidimos então, juntamente com a 

professora regente, aliar o mundo dos números e formas à fantasia das histórias infantis. 

Segundo Cândido, Stancanelli e Smole (1999, p.13)
4
, por meio desta conexão entre a 

literatura e a matemática os professores podem “criar situações na sala de aula que encorajem 

os alunos a compreenderem e se familiarizarem mais com a linguagem matemática, 

estabelecendo ligações cognitivas entre a linguagem materna, conceitos da vida real e a 

linguagem matemática formal [...]”. Nesse sentido, os objetivos eram: ampliar o 

conhecimento matemático, no que se refere aos procedimentos de contagem, representação 

numérica, formas geométricas, noções de tempo e espaço, bem como ampliar o gosto das 

crianças pela literatura infantil. Para a realização deste projeto fizemos uso de jogos, 

brincadeiras, rodas de conversa, livros literários, o que possibilitou a compreensão e 

interpretação da linguagem matemática. Durante as aulas ministradas pudemos observar que 

as crianças aprendiam com mais facilidade os conceitos, com a leitura de livros literários, dos 

jogos e brincadeiras, pois através destes recursos o aprendizado é concebido de forma 

significativa e prazerosa, promovendo o letramento matemático.  
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