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A todas as crianças, Marias e Joãos, participantes do projeto 
“Aprender Matemática Brincando” e a todos os alunos do 

curso de Pedagogia do IF Goiano.





 O texto que agora compartilhamos em formato de livro literário in-
fantil foi fruto do trabalho com o Projeto de Extensão do Instituto Federal 
Goiano, Campus Morrinhos, intitulado “Aprender Matemática Brincando”, 
realizado com crianças de seis a sete anos, em uma escola pública da cidade 
de Morrinhos. No decorrer do projeto, em que todas as alunas participantes 
planejaram e montaram uma sequência didática, sob minha orientação, as 
queridas alunas Paula, Sabrina e Thaynara escreveram a história aqui apre-
sentada para que fosse ilustrada pelas crianças, e antes, para que víssemos as 
possibilidades,  nós também a ilustramos. 
 
 A obra consta de ilustrações simples, feitas com tinta usando os de-
dos e as mãos, pois nossa intenção foi trabalhar a coordenação motora, a 
lateralidade e principalmente o visual, pois a visualização nos anos iniciais 
de escolarização constitui a base do pensamento algébrico e do pensamento 
geométrico posteriormente. 
 
 As figuras não são inéditas, elas foram feitas com base em outras en-
contradas na internet e de acesso livre, portanto a riqueza não se encontra nas 
figuras, mas sim na forma como podem ser feitas pelas crianças e na história 
criada com elas.
 
 Agradecemos às crianças participantes deste projeto, pois com elas 
percebemos a riqueza de nosso trabalho, e a necessidade de real de juntar a 
prática e a teoria, com vivências e experiências, e que cada dia mais a Acade-
mia possa observar o tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão, pois assim os alunos 
experienciarão mediante o mundo-vida.

Kênia Bomtempo
Coordenadora do projeto

Apresentação



Em uma floresta não muito distante,
viviam vários animais, de todas as espécies.





Tinha animais desde o mais gosmento

como o Sapo Romeu,



até o mais fofinho,

como o Coelho Tadeu.



Tinha também os animais pequeninos

e os animais grandalhões como o

como a Lagarta Vivi,

Elefante Levi.





Todos eles viviam em plena harmonia, a não ser quando
o Macaco Juquinha chegava e, com suas macaquices,

a todos
perturbava.







Como se não bastasse suas macaquices bem 
atrapalhadas, Juquinha ainda pegava as coisas dos 
outros animais escondido.

Sem dúvida nenhuma,

ali ele não era bem-vindo.





A única amiga do Macaco Juquinha 
era a Borboleta Aninha, 

ela conseguia ver lá do alto da árvore tudo, como o 
Juquinha via.





Lá de cima, eles viam os animais brincando e
pulando, eles pareciam muito felizes.

Mas o Macaco Juquinha era muito triste porque
queria todos aqueles amigos para ele, 
mas não sabia como conquistá-los.



A forma que ele encontrou para chamar a atenção
dos animais, foi pegar sempre algo deles. 

Da Tartaruga Janine ele pegava os vegetais, 
das galinhas ele pegava todo o milho,
e assim ele fazia com todos os animais.

Quando o macaco pegava os 
pertences dos animais 

ele colocava lá no último 
galho da árvore,
pois lá eles não conseguiam buscar.





Todos o chamavam de levado,
mas ninguém entendia

porque Juquinha fazia isso.

Até que um dia, a Borboleta Aninha
  teve a grande ideia de falar com ele,

ela voou até o último galho e disse para o macaco
que o que ele fazia era muito feio, e que dessa forma

ele não ia conseguir amigos.





No dia seguinte, todos os animais da floresta 
organizaram uma festa, e o macaco ouviu onde iriam 
celebrar e pensou em ir, para se desculpar,

isso após os conselhos de Aninha.
mesmo não sendo convidado,





Naquela tarde, enquanto todos os animais se divertiam,

O macaco, constrangido pela falta de atenção
dos seus companheiros, decidiu ir embora.

apareceu o macaco no meio da festa.

Todos fizeram de conta 
que não o tinham visto.





Os animais, com pena do macaco, 

nunca mais
decidiram ir até a sua árvore e convidá-lo para a festa. 
Mas não sem antes fazê-lo prometer que

pegaria as coisas dos outros escondido.





Juquinha, muito contente, 

prometeu nunca mais pegar os pertences

e todos se divertiram muito na festa

e viveram

felizes para sempre!

dos seus amiguinhos,





Paula Ferreira Dias
Aluna do Curso de Pedagogia no Instituto Federal Goiano, 
Campus Morrinhos.

Thaynara Gabriela Barbosa Valadão
Aluna do Curso de Pedagogia no Instituto Federal Goiano, 
Campus Morrinhos.

Sabrina David de Azevedo
Aluna do Curso de Pedagogia no Instituto Federal Goiano, 
Campus Morrinhos.

Kênia Bomtempo
Professora de Educação Matemática no Instituto Federal 
Goiano, Campus Morrinhos.
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