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INTRODUÇÃO 
O estudo decorre de uma pesquisa de mestrado em andamento e tem como objeto a análise dos materiais curriculares 
educativos de matemática utilizados no âmbito dos programas Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa – PNAIC 
e do Programa Estadual de Alfabetização na Idade Certa - PACTO, especificamente as proposições feitas para o eixo dos 
conteúdos grandezas e medidas. Assim, o objetivo geral visa analisar o tratamento didático-matemático dado ao eixo 
Grandezas e Medidas no material curricular educativo do Pacto/PNAIC, a partir dos Critérios de Idoneidade Didática 
(CID) do Enfoque Ontossemiótico da Cognição e Instrução Matemática (EOS) e de forma especifica: investigar a 
abordagem teórico metodológica presente nesse material, com vistas à formação didático-matemática do professor; 
identificar quais conteúdos de matemática do eixo grandezas e medidas estão presentes nesses materiais, entre outros.  

 
PROBLEMA DA PESQUISA E REVISÃO DE LITERATURA 

No desenvolvimento do estudo, buscamos responder a seguinte questão investigativa: Qual tratamento didático-
matemático é dado ao eixo Grandezas e Medidas no material curricular educativo do Pacto/PNAIC? Para isso, estamos 
nos aprofundando nos estudos de Ponte (2014), Serrazina (2010), Font (2011), visando discutir a Formação didático-
matemático de professores dos anos iniciais Pacto/PNAIC; Cunha (2008), Lima e Bellemain para explorar Grandezas e 
Medidas; Pacheco e Pires (2015), Ball e Cohen (1996), para Materiais Curriculares Educativos e Godino, Batanero e Font  
(2008), Godino  (2013) para discutir a teoria dos Critérios de Idoneidade didática (CID).  
 

PERCURSO METODOLÓGICO 
Estudo de abordagem qualitativa, com objetivo exploratório, tendo como procedimento metodológico a pesquisa 
documental e elegendo a análise documental e bibliográfica, como instrumentos de produção de dados. Para 
apreciação e organização de dados utilizaremos a análise de conteúdo e na etapa de categorização e interpretação, 
usaremos como base, para a análise dos CID, observando os componentes e suas respectivas dimensões cognitivas, 
epistêmicas, afetivas, ecológicas, interacional e mediacional.  
Este é um estudo em andamento na etapa da coleta de dados, deste modo ainda não apresenta resultados.  
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