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Resumo: 

A pedagogia utiliza-se de diversos métodos para o desenvolvimento da aprendizagem, na 
prática em sala de aula, dentre eles encontra
as estratégias educativas, sendo esta uma área recente, que se estende para o me
educacional, como facilitador para a compreensão do funcionamento do cérebro, no 
momento da aquisição do conhecimento. Desta forma, com base em pesquisas, este 
trabalho tem como objetivo, desenvolver habilidades nas disciplinas de matemática e 
ciências por meio dos conteúdos Terra e universo; Grandeza e capacidade, estipulados pela 
Base Nacional Comum Curricular 
do cérebro explicada pela neurociência. Considera a questão de pesquisa: Qual é o 
benefício para alunos do terceiro ano do ensino fundamental, de acordo com a neurociência, 
para a aquisição de habilidades nas áreas de matemática e ciências com o foco nos 
conteúdos, Terra e universo, Grandeza e unidade, presentes na BNCC? Assim, o estudo 
será realizado com embasamento em autores que ressaltam sobre as áreas relatadas, tais 
como: Relvas (2015), Andraus (2013), Kamii (1999), Espinoza (2010) entre outros. O 
trabalho será uma pesquisa qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 2017) relatando os dados 
relevantes que serão obtidos e desenvolvido através da abordagem da pesquisa
(TRIPP, 2005), realizado por meio de um ciclo que é caracterizado pelo diagnóstico, 
planejamento, intervenção e avaliação. Terá como instrumento de coleta de dados a 
observação e uma intervenção em sala de aula 
na aprendizagem baseada em projetos (BENDER, 2015), com crianças do terceiro ano, que 
possuem entre 7 e 8 anos de idade, matriculadas na rede pública estadual do Município de 
Propriá/SE, Brasil. Pretende
do cérebro onde o mesmo possui partes com funções diferentes, trabalha de forma integra, 
em conjunto. Perceber, ainda, que a inteligência emocional influencia na inteligência 
racional, com isso, procurando compreender a importância do educador está familiarizado 
com a neurociência, tornando
práticas pedagógicas, buscando ativar cada funcionalidade do cérebro, sendo estas as 
funções: cognitivas, conativas e executivas. Espera
a compreensão de, ao estarem adquirindo novos conhecimentos e efetuando as atividades 
com essa abordagem, é possível obter maior compreensão sobre as dificuldades de 
aprendizagem e reconhecer que a cada novo aprendizado o sistema nervoso é 
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se de diversos métodos para o desenvolvimento da aprendizagem, na 

prática em sala de aula, dentre eles encontra-se presente a neurociência para fundamentar 
as estratégias educativas, sendo esta uma área recente, que se estende para o me
educacional, como facilitador para a compreensão do funcionamento do cérebro, no 
momento da aquisição do conhecimento. Desta forma, com base em pesquisas, este 
trabalho tem como objetivo, desenvolver habilidades nas disciplinas de matemática e 

por meio dos conteúdos Terra e universo; Grandeza e capacidade, estipulados pela 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), com ênfase na funcionalidade 
do cérebro explicada pela neurociência. Considera a questão de pesquisa: Qual é o 

para alunos do terceiro ano do ensino fundamental, de acordo com a neurociência, 
para a aquisição de habilidades nas áreas de matemática e ciências com o foco nos 
conteúdos, Terra e universo, Grandeza e unidade, presentes na BNCC? Assim, o estudo 

izado com embasamento em autores que ressaltam sobre as áreas relatadas, tais 
como: Relvas (2015), Andraus (2013), Kamii (1999), Espinoza (2010) entre outros. O 
trabalho será uma pesquisa qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 2017) relatando os dados 

erão obtidos e desenvolvido através da abordagem da pesquisa
(TRIPP, 2005), realizado por meio de um ciclo que é caracterizado pelo diagnóstico, 
planejamento, intervenção e avaliação. Terá como instrumento de coleta de dados a 

nção em sala de aula com práticas pedagógicas fundamentadas 
na aprendizagem baseada em projetos (BENDER, 2015), com crianças do terceiro ano, que 
possuem entre 7 e 8 anos de idade, matriculadas na rede pública estadual do Município de 

retende-se chegar aos resultados buscando entender a funcionalidade 
do cérebro onde o mesmo possui partes com funções diferentes, trabalha de forma integra, 
em conjunto. Perceber, ainda, que a inteligência emocional influencia na inteligência 

isso, procurando compreender a importância do educador está familiarizado 
com a neurociência, tornando-a presente na sala de aula como aperfeiçoamento para as 
práticas pedagógicas, buscando ativar cada funcionalidade do cérebro, sendo estas as 

gnitivas, conativas e executivas. Espera-se também, apresentar como resultados 
a compreensão de, ao estarem adquirindo novos conhecimentos e efetuando as atividades 
com essa abordagem, é possível obter maior compreensão sobre as dificuldades de 

m e reconhecer que a cada novo aprendizado o sistema nervoso é 
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se de diversos métodos para o desenvolvimento da aprendizagem, na 
se presente a neurociência para fundamentar 

as estratégias educativas, sendo esta uma área recente, que se estende para o meio 
educacional, como facilitador para a compreensão do funcionamento do cérebro, no 
momento da aquisição do conhecimento. Desta forma, com base em pesquisas, este 
trabalho tem como objetivo, desenvolver habilidades nas disciplinas de matemática e 

por meio dos conteúdos Terra e universo; Grandeza e capacidade, estipulados pela 
BNCC (BRASIL, 2017), com ênfase na funcionalidade 

do cérebro explicada pela neurociência. Considera a questão de pesquisa: Qual é o 
para alunos do terceiro ano do ensino fundamental, de acordo com a neurociência, 

para a aquisição de habilidades nas áreas de matemática e ciências com o foco nos 
conteúdos, Terra e universo, Grandeza e unidade, presentes na BNCC? Assim, o estudo 

izado com embasamento em autores que ressaltam sobre as áreas relatadas, tais 
como: Relvas (2015), Andraus (2013), Kamii (1999), Espinoza (2010) entre outros. O 
trabalho será uma pesquisa qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 2017) relatando os dados 

erão obtidos e desenvolvido através da abordagem da pesquisa-ação 
(TRIPP, 2005), realizado por meio de um ciclo que é caracterizado pelo diagnóstico, 
planejamento, intervenção e avaliação. Terá como instrumento de coleta de dados a 

com práticas pedagógicas fundamentadas 
na aprendizagem baseada em projetos (BENDER, 2015), com crianças do terceiro ano, que 
possuem entre 7 e 8 anos de idade, matriculadas na rede pública estadual do Município de 

se chegar aos resultados buscando entender a funcionalidade 
do cérebro onde o mesmo possui partes com funções diferentes, trabalha de forma integra, 
em conjunto. Perceber, ainda, que a inteligência emocional influencia na inteligência 

isso, procurando compreender a importância do educador está familiarizado 
a presente na sala de aula como aperfeiçoamento para as 

práticas pedagógicas, buscando ativar cada funcionalidade do cérebro, sendo estas as 
se também, apresentar como resultados 

a compreensão de, ao estarem adquirindo novos conhecimentos e efetuando as atividades 
com essa abordagem, é possível obter maior compreensão sobre as dificuldades de 

m e reconhecer que a cada novo aprendizado o sistema nervoso é 
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reorganizado. Assim, conseguindo poder ter um maior entendimento sobre a funcionalidade 
do cérebro no momento da aquisição do conhecimento. 
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