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RESUMO:  
Pretende-se fazer um aplicativo que seja o mais acessível possível para crianças do Ensino 
Fundamental I. Se trata de contas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Foram 
separados vários aplicativos de matemática com avaliações positivas da App Store. 
Pretende-se obter uma avaliação das professoras do Fund. I a respeito destes aplicativos e 
a partir das avaliações pode-se começar a pensar no desenvolvimento de um aplicativo 
próprio. 
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INTRODUÇÃO 

Um aplicativo seria um software que envolve processamento de dados, que possa 

ajudar seus usuários no dia a dia em áreas como saúde, entretenimento e pesquisa. Estes 

softwares geralmente são encontrados em dispositivos eletrônicos. Um aplicativo deve 

desempenhar a função independente da complexidade, processar dados e informações, 

organizar tarefas, facilitar atividades. 

Para desenvolver um aplicativo é necessário um computador com uma plataforma 

de desenvolvimento. É necessário ainda, um conhecimento a respeito de linguagens de 

programação para a utilização de algumas destas plataformas .  

Os jogos são muito ignorados por diversos professores. Quando pensamos em jogo 

na escola, normalmente seria no intervalo por ser algo relacionado a entretenimento, mas 

não dentro de sala de aula.  



 
Mais eles ajudam muito os alunos no aprendizado dos jogos além de vários jogos 

terem regras a serem seguida isso é importante para saber a seguir regras na vida real e 

eles ensinam a trabalhar em equipe, pois existem vários jogos que são em equipe e sozinho, 

eles podem ajudar as crianças resolverem questões sozinhos e eles desenvolvem raciocínio 

lógico. 

Os alunos do primeiro ano ao quinto ano aprendem na matéria de matemática a 

respeito de contas de adição, subtração, divisão, multiplicação, fração e tabuada 

Cerca de 70% dos estudantes que concluíram o ensino médio no país apresentaram 

resultados considerados insuficientes em matemática 

 

FIGURA 1: Aplicativos de jogos 

 

FONTE: Google imagens 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral: Auxiliar alunos com dificuldades na matéria de matemática através 

da utilização de aplicativos. 

Objetivos específicos (se houver): Desenvolver um aplicativo para auxiliar alunos 

na matéria de matemática. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Aprender matemática não é uma coisa fácil, principalmente para as crianças do 

ensino fundamental I. Nessa fase da vida elas estão passando por um processo de 

alfabetização, nos anos iniciais, juntamente com o aprendizado de uma linguagem abstrata 



 
que é a matemática. Pensando nisso, seria possível o desenvolvimento de uma aplicativo 

que seja capaz de auxiliar as professoras no processo de aprendizagem matemática dos 

alunos do Ensino Fundamental I? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Primeiramente foi feito um levantamento de alguns aplicativos, que tem como 

objetivo auxiliar no aprendizado de matemática, na plataforma IOS (Apple Store). Para 

pesquisar os aplicativos foi utilizada a palavra-chave: Jogos de Matemática. O uso de app’s 

como ferramenta pedagógica tem a função de fazer o contato dos alunos com a matéria de 

uma maneira mais interativa e divertida, por isso serão escolhidos aqueles que possuírem 

esse aspecto quando vistos através da pré-visualização na plataforma. A princípio serão 

selecionados de 20 a 25 aplicativos, e destes apenas 10 irão passar pela avaliação das 

professoras. Depois de selecionados, os mesmos serão organizados pela sua classificação 

na plataforma e baixados um a um para que se inicie a fase de testes. Deve-se ter um olhar 

também para os tipos de conteúdos matemáticos de cada aplicativo, tendo em vista que 

iremos inicialmente focar na matemática para o ensino fundamental I.  

Um Google Forms será produzido e disponibilizado para as professoras de matemática do 

Fundamental I, para que se possa mapear quais os conteúdos que são ensinados a cada 

ano. 

Feita a análise e organização dos apps, pretende-se apresentar para as professoras 

os mais bem avaliados para que então se possa ter um feedback de possibilidades de 

utilização dos mesmos em suas aulas. Este feedback será coletado por meio de um Google 

Forms, que será elaborado pelos alunos que desenvolvem este projeto. 

Por fim, pretende-se iniciar o desenvolvimento de um aplicativo próprio levando em 

consideração os feedbacks recebidos pelas professoras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Depois de avaliar uma lista de mais de 30 jogos, foram selecionados aqueles que 

estão listados abaixo e suas respectivas notas na App Store: 

- Jogos de matemática: Math Club (Jogo educativo de matemática) - 4,7 

- Rei da Matemática (Oddrobo Software AB) - 4,8 

- Rei da Matemática Jr (Oddrobo Software AB) - 4,4 

- Jogos para 2: Jogo Matemático (Jogos Didáticos de Matemática) - 4,5 



 
- Jogos de Matemática e Corrida (Toon Math: Corrida Infinita) - 4,7 

- Divisão Jogo Matemática 2 (2 minutos teste de matemática!) - 4,3 

- Verdadeira ou Falsa Matemática (Jogo de matemática de 1 minuto) - 4,4 

- Jogos de Matemática Zeus (Jogo Educativo) - 4,6 

- Buddy: Jogos infantis 3-5 anos (Matemática para crianças) - 4,6 

- Jogos de trem meninas amigos - 5,0 

Os nomes completos dos jogos estão aí, mas entre parênteses estão os nomes dos 

desenvolvedores do aplicativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   Para a continuação do projeto foi feito um cronograma com as próximas atividades a 

serem realizadas. São elas: 

 

TABELA 1: Cronograma 

Atividade a desenvolver Mês/Ano 

Análise dos aplicativos quanto ao conteúdo Outubro 

Aplicação do formulário Novembro 

Aprender programação 2022 

Desenvolvimento do aplicativo próprio 2022 

FONTE: Autor, 2021 

 

 Para o desenvolvimento do aplicativo próprio, primeiro será necessário aprender um pouco 

de programação. Para isso, deve-se iniciar os estudos de lógica de programação através do site 

MIT App Inventor. 
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