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RESUMO

Sabe-se que a Matemática, na concepção de muitas pessoas, é sinônimo de dificuldades na aprendizagem e muitos são os que chegam ao
desinteresse pela disciplina. A didática dispõe de várias maneiras de se ensinar, o que pode tornar mais significativo o aprendizado da 
Matemática. Um ensino de qualidade requer a valorização do contexto social e histórico, bem como a valorização da identidade cultural do aluno. 
Assim, torna-se relevante a pesquisa sobre o tema apresentado, considerando que desde a Educação Infantil a Matemática pode ser trabalhada
de forma significativa e contextualizada, de modo que o aluno entenda que o que está aprendendo é notável, perceptível, palpável em seu 
cotidiano, levando-o assim a dar significado ao estudo dos conteúdos matemáticos desde a Educação Infantil. Este trabalho aborda as 
metodologias utilizadas no ensino da Matemática na Educação Infantil. O mesmo traz como problema da pesquisa: como se caracteriza a 
metodologia do Ensino da Matemática na Educação Infantil em uma escola da rede pública do município de Vila Velha, ES? Seu principal objetivo 
foi investigar o processo de ensino e aprendizagem da Matemática na Educação Infantil. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa na 
qual a metodologia utilizada foi o estudo de caso e os sujeitos envolvidos foram uma pedagoga, duas professoras e os alunos de uma turma de 
cinco anos. Os instrumentos utilizados foram as observações e questionários. Por meio desta pesquisa chegou-se aos seguintes resultados: as 
metodologias com jogos, brincadeiras e materiais concretos auxiliam de forma positiva no aprendizado da Matemática na Educação Infantil, bem 
a consideração da realidade do educando e sua cultura. Os alunos aprendem através da resolução de problemas, da aprendizagem algarítimica e 
aprendizagem de conceitos. A formação continuada contribui para o desenvolvimento de metodologias e reflexão sobre a prática docente. A 
utilização de metodologias com jogos, brincadeiras e materiais concretos auxiliam de forma significativa no aprendizado do aluno da Educação 
Infantil, proporcionando aulas dinâmicas, melhor rendimento escolar e melhor contextualização do ensino à realidade do aluno, pois nas idades 
referentes à esta modalidade da Educação Básica, as crianças ainda não conseguem raciocinar de forma abstrata, necessitando de 
contextualização por meio do manipulável, concreto, bem como da consideração de sua realidade vivenciada.
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