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um material com a identidade da rede

Prezado educador,

É com imensa alegria e satisfação 
que a Secretaria Municipal da Educação 
compartilha com a comunidade educati-
va os Cadernos Pedagógicos de Língua 
Portuguesa e de Matemática do Progra-
ma Nossa Rede – Ensino Fundamental 
I. Esse material foi construído a várias 
mãos, na certeza de que nossos estu-
dantes podem ler o mundo para escre-
ver a vida. Ele tem como fios e tramas 
os sonhos, as utopias e o trabalho dos 
educadores de Salvador para reinven-
tar a escola como espaço de apren-
dizagem para todos. A publicação de 

Diretrizes Curriculares Municipais e de 
materiais pedagógicos, a realização da 
formação continuada de educadores 
e a avaliação escolar compõem o es-
copo desse programa. Tudo isso para 
transformar nossa realidade educacio-
nal e garantir os direitos de aprendiza-
gem de cada um dos estudantes da 
nossa rede.   

No conjunto, são 40 cadernos pe-
dagógicos destinados aos estudantes 
do 1º ao 5º ano – 20 de Língua Por-
tuguesa e 20 de Matemática – e 40 
volumes para os professores. Essa 
produção realizou-se com a escuta 
das vozes dos educadores, por meio 

Este caderno foi construído 
a várias mãos e tem
como fios os sonhos  
dos educadores  
do município

apresentação
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71º BIMESTRE

de Grupos de Trabalho e da platafor-
ma virtual, e considerou a identidade 
e a autonomia da rede municipal como 
protagonistas do projeto político-peda-
gógico. Esse protagonismo revelou-se 
no investimento ético, cognitivo e afe-
tivo de professores, coordenadores 
pedagógicos e diretores escolares, 
que assumiram a responsabilidade de 
produzir, em regime colaborativo, esse 
material. Destacam-se, nesse sentido, 
três características dos cadernos: a 
adequação pedagógica e didática às 
identidades educacionais e culturais de 
Salvador, a atenção às demandas de 
aprendizagem dos estudantes e a ino-
vação pedagógica com referências da 
legislação e das pesquisas didáticas. 

Fazer a formação continuada e dis-
ponibilizar materiais pedagógicos con-
textualizados nos ritmos, nas cores, 
nos sabores, nos saberes e nas rubri-
cas culturais da nossa cidade é um ca-
minho para que as transformações as-
sinaladas nas metas para a educação 
municipal se concretizem nos projetos 
educativos de cada escola. A urdidura 
de tais projetos se dá, sobremaneira, 
nas conexões que aproximam os pro-
fissionais e os interligam em nome de 
aprimorar a educação pública. Está em 
nossas mãos a tecedura de cenários 
pedagógicos, em rede, comprometidos 
com a aprendizagem dos estudantes.  

Desejamos a todos um excelente ci-
clo pedagógico! 

Guilherme Cortizo Bellintani
Secretário Municipal da Educação

Os cadernos pedagógicos estão contextualizados nos ritmos, nas cores, nos 
sabores, nos saberes e nas rubricas culturais de Salvador  
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8 MATEMÁTICA - 1º ANO

 Fazer com que todas as crianças 
tenham uma educação pública de qua-
lidade. Esse é o sonho – e também 
a missão – do Instituto Chapada de 
Educação e Pesquisa (Icep), organiza-
ção sem fins lucrativos que iniciou sua 
atuação em 2001, no interior da Bahia, 
formando professores. Logo percebe-
mos que uma escola não muda somen-
te com a atuação docente e partimos 
para a formação de coordenadores pe-
dagógicos, diretores escolares e equi-
pes técnicas das secretarias de Educa-
ção. Assim, o Icep foi se tornando uma 
instituição de referência no trabalho 
em redes colaborativas – conceito de 
formação profissional que envolve todo 
o conjunto de atores da educação, aí 
incluídos pais, estudantes e represen-
tantes da sociedade civil –, na busca 
das transformações desejadas para a 
melhoria do ensino nos territórios em 
que atuamos.
 Recebemos, no ano de 2015, o con-
vite para nos tornarmos parceiros da 

Secretaria Municipal da Educação de 
Salvador (SMED) nas tarefas de: revi-
são das Diretrizes Curriculares dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental I 
(do 1º ao 5º ano); produção dos Ca-
dernos Pedagógicos de Língua Portu-
guesa e Matemática para estudantes e 
professores desse segmento; e forma-
ção continuada de educadores dessa 
mesma etapa.
 Não havia a possibilidade de rejeitar 
um convite dessa magnitude. Afinal, 
ajudar a transformar a educação da 
capital do nosso estado é mais do que 
uma honra: é o ideal de todos os edu-
cadores que aqui atuam. Além disso, 
tivemos total apoio da SMED para que, 
nesse projeto, fosse mantida nossa 
metodologia de trabalho colaborativo 
em rede, promovendo a formação con-
tinuada de educadores aliada à mobili-
zação social. 
 Para criar os cadernos pedagógicos 
que agora você tem em mãos, ocorre-
ram dezenas de encontros, em várias 
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Transformar a educação 
de Salvador é o ideal 
de todos os educadores  
que aqui atuam

realizando um sonho possível

parceria
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instâncias. No primeiro foi realizada 
uma consulta pública para saber se 
os educadores de Salvador aceitavam 
participar da construção coletiva e ser 
coautores dos materiais pedagógicos. 
A adesão foi imediata. O entusiasmo 
contagiou a todos. Foram criados di-
versos grupos: 
• Grupo de Trabalho Institucional (GTI), 
reunindo a equipe técnica da SMED e 
das Coordenações Regionais e as coor-
denadoras do projeto.
• Grupos de Trabalho Regional (GTRs), 
formados pelos gestores escolares,  
coordenadores pedagógicos e docen-
tes das dez regionais de Salvador (Ci-
dade Baixa e Liberdade, Itapuã, Centro, 
Orla, Cabula, Cajazeiras, Subúrbio I, Su-
búrbio II, Pirajá e São Caetano).
• Grupos de Trabalho Escolar (GTEs), 
com os professores de cada unidade es-
colhendo atividades de sucesso para que 
fossem incorporadas ao material.
• Grupo de Gestão e Avaliação, forma-
do por representantes da SMED e edu-
cadores convidados. 
 Temos certeza de que toda essa 
mobilização e empolgação estão im-
pressas nas páginas desses cadernos 
e que elas contagiarão cada professor 
e cada aluno desta rede, desta Nossa 
Rede! 
 Aproveitem este material, do qual 
tanto nos orgulhamos!

Boa aula a todos!

Cybele Amado de Oliveira
Presidente do Icep

Dos grupos de trabalho à sala de aula, a construção 
dos cadernos aliou formação a mobilização
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O Caderno do Aluno de Matemática traz 
as sequências didáticas que serão tra-
balhadas no bimestre. A ilustração de 
página inteira marca o início da sequên-
cia. A maneira como os estudantes de-

vem trabalhar está indicada nas orien-
tações pedagógicas deste caderno e 
também por um ícone (leia a legenda 
abaixo). Essa organização da turma per-
manece até que outro ícone apareça. 

para discutir 
entre todos

hora do 
jogo

para fazer
em dupla

para fazer 
individualmente

para fazer
em grupo

o que cada ícone significa como o caderno do aluno está organizado

Enunciado da atividade.

Espaço para a resposta 
do aluno.

Ícones que indicam 
como a classe pode 
ser organizada.

Quadros com a explicação de um 
conceito, curiosidades ou outras fontes 
de informação sobre o tema.

o caderno
do aluno

como é...
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como é...

 Olá!
 Você tem em mãos o primeiro Cader-
no de Matemática de 2016! No total, 
são quatro (um por bimestre), que tra-
zem o material necessário para que o 
conteúdo correspondente a este ano 
letivo seja ensinado.
 Antes de tudo, é importante que você 
leia o texto Resolver problemas, refle-
tir, debater, concluir (página 12). Nele 
você encontra o embasamento teórico 
que norteia as propostas destes cader-
nos. Em seguida vêm as sequências 

didáticas. Na abertura de cada uma, 
estão os conteúdos das propostas a 
ser desenvolvidas, o que se espera que 
os alunos aprendam com elas, o tem-
po estimado e o material de que você 
precisa para realizá-las. O Caderno do 
aluno (página à esquerda), aqui repro-
duzido, vem acompanhado de orienta-
ções pedagógicas para você trabalhar 
com o conteúdo em questão da melhor 
maneira possível.
 Veja como o material está organiza-
do e boa aula!

o seu caderno

As respostas 
corretas estão 
em vermelho, 
logo após o 
enunciado. Caso 
haja mais de 
uma, as opções 
aparecerão em 
um texto lateral, 
também em 
vermelho. 

Espaço em 
branco para 
você fazer seus 
registros e 
observações.

O ícone que 
mostra a maneira 
de organizar a 
classe aparece ao 
lado da atividade, 
orientação que 
deve ser mantida 
até outro ícone 
aparecer.

Na seta colorida, 
você tem a 
indicação da 
página em que 
está a atividade 
no Caderno 
do aluno.

As orientações 
pedagógicas  
vêm logo após  
a atividade.  
É interessante 
lê-las durante  
o planejamento 
da aula.
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A Matemática costuma ser uma das 
disciplinas com maior carga horária na 
escola. Tê-la no currículo é considera-
do algo natural: ela sempre esteve pre-
sente na grade de instituições de ensi-
no de educação básica. Mesmo assim, 
cabe a pergunta: “Por que é necessário 
estudá-la na escola?”. A primeira res-
posta poderia ser: porque ela ensina 
saberes que são úteis para a vida. Sim, 
é verdade. Porém, poucas pessoas re-
correm a cálculos além dos elementa-
res no seu dia a dia. Para eles, usam 
uma calculadora ou um programa de 
computador. Então, qual o sentido de 
ir além?

A Matemática é uma construção 
humana, faz parte da cultura de nossa 
sociedade e é objeto da curiosidade 
das crianças desde muito cedo. Ela 
oferece uma maneira particular de 

pensar e produzir conhecimento e se 
constitui num sistema teórico que per-
mite interpretar a realidade sob outro 
ponto de vista. Quando se considera a 
escola como uma distribuidora de cul-
tura, essa abordagem adquire um valor 
formativo.

Um dos objetivos centrais de qual-
quer projeto de ensino é ter alunos pre-
parados para enfrentar o mundo em 
constante transformação. Portanto, é 
preciso formá-los para ser capazes de 
raciocinar, analisar, deduzir, criar, re-
solver situações e buscar estratégias 
inovadoras. 

Para Guy Brousseau, um dos prin-
cipais pesquisadores da Didática da 
Matemática, o fazer matemático não 
é o único campo em que essa forma-
ção acontece. Contudo, ela é um lugar 
privilegiado, em que o aluno exercita o 
confronto de ideias e a gestão da ver-
dade e aprende a não se deixar con-
vencer pela sedução ou pelo carisma 
do outro, mas pela validade dos argu-
mentos. O pesquisador francês afirma 
que saber Matemática não é apenas 
aprender definições e teoremas com a 
finalidade de reconhecer situações em 
que eles podem ser aplicados. Fazer 
Matemática, para ele, implica resolver 
problemas, reconhecendo os alunos 
como produtores de conhecimento e 
tendo-os como pessoas reflexivas e 
críticas. “Uma boa reprodução pelo 
aluno de uma atividade científica exige 
que ele aja, formule, prove, construa 
modelos, linguagens, conceitos, teo-
rias, os troque com outros, reconheça 
aqueles que são conformes à cultura, 
retire desta aqueles que lhe são úteis 
etc. Para tornar possível uma atividade 
desse gênero, o professor tem, pois, 
de imaginar e propor aos alunos situa-

A Matemática é um sistema teórico 
que permite interpretar a realidade 
sob outro ponto de vista

resolver problemas, refletir, debater, concluir

ensinar e aprender matemática
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ções que eles possam viver e nas quais 
os conhecimentos apareçam como a 
solução ótima e passível de ser desco-
berta para os problemas colocados.” 
(BROUSSEAU, 1996, p. 38)

Neste e nos próximos cadernos, 
você terá contato com outros autores 
que também defendem a ideia de que o 
fazer matemático é trabalho do pensa-
mento que implica resolver problemas; 
tomar decisões; confrontar seus proce-
dimentos com os dos colegas; retomar 
o que foi feito; experimentar e discutir 
soluções; reformular quando necessá-
rio; argumentar sobre a validade de 
uma resolução; sistematizar relações; 
formular as propriedades que justifi-
cam os procedimentos, considerando 
o domínio da validade das mesmas; e 
analisar os efeitos que as mudanças 
de condições provocam nas situações 
propostas. 

Assim, as atividades deste e dos 
próximos cadernos de Matemática têm 
como objetivo gerar, em sala de aula, 
uma prática de produção de conheci-
mento semelhante à do fazer mate-
mático, de maneira que os alunos se 
apropriem não só dos saberes mas 
também dos modos como são produ-
zidos. As propostas visam articular os 
conhecimentos que os alunos já têm 
disponíveis com os que se pretende en-
sinar. Para tanto, eles precisarão se de-
frontar com desafios que apresentem 
certo grau de dificuldade.

As propostas visam articular 
os conhecimentos que os alunos já têm 

com o que se pretende ensinar

 trabalho com problemas
De maneira geral, todos admitem 

que a resolução de problemas ocupa 
um lugar preponderante na Matemáti-
ca, mas será que a expressão “resolver 
problemas” significa a mesma coisa 
para todos?

Habitualmente, em sala de aula, 
apresenta-se um problema para as 
crianças e, em seguida, um modelo de 
solução que elas tendem a reproduzir 
quando aparecem estruturas e comple-
xidades semelhantes. Por trás dessa 
abordagem, está a suposição de que, 
se o conteúdo e o procedimento não 
forem explicados antes, os estudantes 
não conseguem resolver.

Na concepção adotada neste ma-
terial, o ensino se dá com base na 
apresentação de problemas que ini-
cialmente o aluno não sabe como re-
solver, mas tem recursos para come-
çar a fazê-lo. Consequentemente, não 
se espera que ele acerte na primeira 

tentativa. Pelo contrário, é a dificulda-
de que permitirá aprender algo com 
base na maneira de fazer e na reflexão 
sobre o realizado. Dessa forma, novos 
conhecimentos são produzidos modifi-
cando, enriquecendo ou reformulando 
os anteriores. Para ser considerado um 
problema, tem de haver um desafio e 
diversas estratégias de resolução.

Brousseau (2008) defende que 
o aluno aprende ao se adaptar a um 
meio que é fator de dificuldades, con-
tradições e desequilíbrios, “um pouco 
como faz a sociedade humana”. O sa-
ber, fruto da adaptação, manifesta-se 
por novas respostas, que são a prova 
da aprendizagem: “A aprendizagem 
por adaptação ao meio envolve neces-
sariamente: acomodações, mudanças 
de modelos implícitos, de linguagens, 
de sistemas cognitivos”.

Neste caderno, apresentamos 
diversos tipos de problema. Alguns 
poderão ser solucionados com a de-

M
an

ue
la

 C
av

ad
as



14 MATEMÁTICA - 1º ANO

ensinar e aprender matemática

cisão sobre o cálculo a ser efetuado. 
Mas isso não é tudo. Muitos exigirão 
a análise de diferentes estratégias, 
inclusive com erros, e a produção e 
interpretação de informações sobre a 
localização de um espaço ou objeto, 
entre outras estratégias.

Aprender Matemática envolve, por 
um lado, resolver problemas – ofe-
recendo a oportunidade de produzir 
conhecimentos e desenvolver procedi-
mentos que conduzem a conceitualiza-
ções próprias. Mas vai além: envolve 
confrontar os próprios procedimentos 
com os dos pares; compreender as 
resoluções dos colegas; debater eco-
nomia de recursos; comparar uma pro-
dução com outra; e argumentar e vali-
dar o próprio ponto de vista, tornando 
explícitas as razões pelas quais seguiu 
determinado caminho, ou questioná-lo. 

Em síntese, é imprescindível que 

priorizemos, na escola, a construção 
do sentido dos conhecimentos, por 
meio da resolução de problemas e da 
reflexão sobre eles, para promover um 
modo próprio de trabalho matemático 
que esteja ao alcance de todos os alu-
nos. E isso requer uma maneira particu-
lar de organizar as aulas.

a gestão da sala de aula
Para ensinar Matemática, o profes-

sor deve estar ciente do caminho que 
o aluno percorre desde o contato inicial 
com o problema até a formalização dos 
saberes. Ao propor situações desafia-
doras, é preciso considerar o conheci-
mento a ser ensinado, o que inclui um 
conjunto de elementos e relações: o 
problema em si, os materiais disponí-
veis, a organização do grupo e os mo-
mentos de discussão e socialização. 
Na hora do planejamento, vale anteci-
par os diferentes procedimentos e as 
representações que os alunos poderão 
utilizar e possíveis perguntas e conclu-
sões que surgirão durante a aula. 

Nesse contexto, é fundamental lem-
brar a importância da intervenção do 
professor. O mais comum é que ele 
proponha a situação-problema para que 
o aluno a solucione individualmente e, 
em seguida, faça a correção. Este ma-
terial defende o trabalho com diferen-
tes organizações metodológicas, com 
momentos de trabalho individual, em 
dupla, em grupo e coletivo. Isso pode 
gerar algumas dúvidas: “Como organi-
zar os alunos em duplas ou grupos se 
cada um responde de um jeito diferen-
te?”; “Como corrigir se são utilizadas 
diversas estratégias de resolução?”; e 
“Como eles conseguirão resolver o pro-
blema se não mostrar como fazê-lo?”.

O erro e o acerto são caminhos 
necessários ao conhecimento 
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Com relação à última questão, é 
importante considerar que a aprendiza-
gem acontecerá se o professor apre-
sentar uma situação que leve a criança 
a sentir-se desafiada e interessada em 
buscar uma solução. Essa ideia preci-
sa estar presente na hora do planeja-
mento das aulas, e a orientação é para 
que o aluno resolva usando estratégias 
pessoais – o que difere completamente 
de mostrar uma determinada maneira 
de resolver. 

Logo que propõe uma situação-pro-
blema, o professor deve garantir que 
os estudantes tenham compreendido o 
enunciado. Se for necessário, é preci-
so retomar a leitura e conversar sobre 
o que foi pedido, perguntando a eles 
o que entenderam. A resolução pode 
ser individual ou em pequenos grupos, 
usando os conhecimentos de que cada 
um dispõe. Uma variedade de procedi-
mentos aparecerá: as crianças podem 
usar os dedos, os desenhos, os mate-
riais diversos para cálculos, o quadro 
numérico ou os cálculos com números. 
Depois, uma discussão coletiva em que 
todos expliquem as diferentes estraté-
gias e os conhecimentos utilizados, 
debatendo com os colegas, finalizará 
uma etapa. Esse é um momento ímpar, 
pois é quando se decide qual resolu-
ção (ou quais) responde ao problema 
e se discutem estratégias. Os alunos 
podem apontar as que usaram e ar-
gumentar a favor delas. A intervenção 
do professor, nessa hora, vai garantir 
que todos exponham suas ideias, ex-
pliquem-nas e defendam a estratégia 
utilizada. Além disso, os estudantes ne-
cessitarão escutar uns aos outros com 
atenção e respeito. Essa socialização 
exigirá a administração dos conflitos 
que tendem a ocorrer. 

Assim se garante a sistematização 
dos saberes que vão sendo discuti-
dos: introduzindo regras e a linguagem 
específica e estabelecendo relações 
entre as conclusões dos alunos e o 
conhecimento matemático, entre co-
nhecimentos conhecidos e os novos. 
É interessante que essas intervenções 
ocorram em diversos momentos da 
aula, sempre que forem necessárias. 
Quando a turma está resolvendo pro-
blemas, individualmente ou em grupo, 
é possível caminhar entre as carteiras 
para observar o que os estudantes es-
tão fazendo e registrando e identificar 
os mais participativos e os que apenas 
ouvem os colegas. Essas informações 
servirão para tomar decisões na hora 
da discussão coletiva: quem vai falar 
primeiro? Quem conseguiu respostas 

parecidas? Que questões necessitam 
de mais atenção? É uma forma de o 
professor otimizar o tempo, enquan-
to promove um momento significativo 
para a classe. 

Essa experiência viva de fazer Mate-
mática possibilita que as crianças es-
tabeleçam uma relação pessoal com a 
disciplina e aceitem ser atores de uma 
aventura intelectual num terreno em 
que importam tanto a imaginação, o 
talento e a curiosidade quanto o rigor, 
a precisão e o compromisso. 

o tratamento dos erros
Parte de um processo construtivo, 

os erros são marcas visíveis do esta-
do de conhecimento das crianças em 
um determinado momento. Alguns se 
fundamentam em explicações que têm 

Para fazer Matemática importam o talento, a curiosidade, o rigor, a precisão e o compromisso
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ensinar e aprender matemática

a própria lógica. Compreendê-la e cola-
borar para a superação deles requer a 
análise da produção dos alunos. 

Em alguns momentos, o trabalho 
coletivo será em torno da análise, da 
comparação e do debate sobre as di-
ferentes formas de resolver um deter-
minado problema – as corretas e as 
equivocadas. O erro e o acerto são ca-
minhos necessários ao conhecimento. 
Interpretar erros cometidos por outros 
é rico tanto para os que cometem equí-
vocos parecidos quanto para os que 
consideram os erros evidentes, porque 
a necessidade de fundamentar a análi-
se leva a criança a conceitualizar aquilo 
que até aquele ponto estava implícito.

avaliação e tomada de decisão  A avaliação é uma ferramenta de 
conhecimento para o aluno e para o 
professor. Avaliar a aprendizagem ma-

temática dos estudantes significa reu-
nir e analisar dados sobre o que eles 
sabem sobre conceitos e métodos da 
disciplina. As situações-problema po-
dem ser planejadas com a finalidade 
de avaliar. Os resultados tabulados 
levarão o professor a ficar ciente dos 
saberes e das dificuldades dos alu-
nos. Isso permitirá tomar decisões 
para planejar estratégias de ensino e 
para orientar a turma. Os problemas 
selecionados para iniciar um conteúdo 
funcionarão como indicadores dos co-
nhecimentos do grupo e levarão a um 
diagnóstico que ajudará a elaborar e 
planejar a sequência didática. 

referências bibliográficas
BROUSSEAU, G. Fundamentos e mé-

todos da didáctica da Matemática. In: 
BRUN, J. (direção) Didáctica das mate-
máticas. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. 

______________. Introdução ao es-
tudo das situações didáticas: conteú-
dos e métodos de ensino. São Paulo: 
Ática, 2008.

Os estudantes precisam escutar uns 
aos outros com atenção e respeito
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números em salvador
pág. 11

COM ESTA SEQUÊNCIA, 
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Explorem o uso social dos números e 
reconheçam o uso deles em diferentes 
contextos.
• Formulem diversas hipóteses sobre a 
leitura e escrita.
• Preencham fichas de identificação.

conteúdos 
• Exploração de diferentes usos dos 
números segundo os contextos em que 
aparecem: calendário, etiquetas de pre-
ços, placas de carro etc.
• Resolução de problemas que envolvam 
informações numéricas, ler e escrever 
números e compará-los.
• Fichas de identificação pessoal com 

dados como idade, altura e número de 
irmãos (tratamento da informação).

tempo estimado 
• Oito aulas. 

introdução 
Os números naturais podem ser usa-

dos para contar os elementos de uma 
coleção (reunião de duas ou mais quan-
tidades) a fim de determinar quantos 
são ou saber a posição que ocupam 
quando a coleção está ordenada, isto 
é, têm uma função cardinal ou ordinal. 
Tanto a forma oral como a escrita con-
vencional com algarismos são formas 
de representá-los. Em alguns casos, 
os números podem ser usados como 
símbolos para identificar um elemento 
entre outros. Por exemplo, um número 
de telefone, da camisa de um jogador 
de futebol ou de uma linha de ônibus. 

Muito antes de as crianças entrarem 
na escola, elas já têm informações so-
bre o universo numérico provenientes 
do ambiente familiar e de experiências 
que tiveram com o mundo. Aprendem 
sobre os números usando-os em di-
ferentes contextos, têm curiosidade 
sobre o nome e a escrita deles e cri-
térios próprios para compará-los. Suas 
ideias, aparentemente erradas ou insu-
ficientes, constituem pontos de partida 
significativos para a aprendizagem.

Embora muitas vezes os alunos não 
saibam a sucessão numérica numa am-
pla extensão ou tenham dúvidas a res-
peito da escrita de determinados núme-
ros, são capazes de elaborar hipóteses 
e conceitos mesmo sem terem sido 
formalmente ensinados. Para que avan-
cem no conhecimento sobre os núme-
ros, precisam enfrentar uma gama de 
problemas que os desafiem a melhorar 
o domínio da série oral, da contagem 
de objetos, do registro de quantidades 
e da interpretação de registros feitos 

NÚMEROS EM SALVADOR - CADERNO DO PROFESSOR



18 MATEMÁTICA - 1º ANO

1 Para esta atividade, a proposta é 
levantar alguns conhecimentos que as 
crianças têm sobre os números em 
contextos variados. Verifique se elas 
identificam as escritas numéricas e 
discuta a cena para que possam notar 
os diferentes usos e funções dos nú-
meros. À medida que os alunos forem 
identificando os números, questione-os 
sobre a função deles na ilustração: 
• 3, 6, 9 e 12, no relógio analógico da 
criança que aparece em destaque, têm 
a função de medir o tempo. 

• R$ 6,00, no carro de sorvete, indi-
cam o valor do produto e têm a função 
de medir valores monetários.  
• 213 e 89 identificam um táxi e o car-
ro de sorvete, respectivamente.
• 11, 15, 26 e 38 indicam o número 
das casas.
• R$ 2,00 e R$ 4,00, na mesinha de 
bolinhos, indicam o preço do produto. 
• 3330040, na placa de venda exposta 
na casa, é o número de telefone. 

Além desses, existem outros con-
textos com números que podem ser 

pág. 12

pág. 12

por outros, aprender a fazer relações 
entre a série oral e a escrita e compa-
rar e ordenar quantidades e números. 

A escola tem papel fundamental 

para a ampliação dessas experiências 
e das elaborações que os estudantes 
formulam inicialmente. É imprescindível 
contribuir com oportunidades para im-

pulsionar a turma na aquisição de co-
nhecimentos e também para enfrentar 
situações que requerem reflexões que 
tenham relação com números.

discutidos com a turma. Por exemplo, 
uma balança, com a função de indicar 
a massa (peso) das pessoas, e um ter-
mômetro, para medir a temperatura.  

Ao trabalhar com portadores de in-
formação numérica (calendário, relógio 
e fita métrica, por exemplo), os alunos 
também aprendem a buscar informa-
ções e identificar a conveniência de 
usar um ou outro portador de acordo 
com o problema em questão. 

É interessante realizar uma roda de 
conversa para os estudantes responde-
rem às questões e anotar as falas de 
cada um deles, além de perguntar se 
a turma conhece outros suportes que 
contêm números e quais são eles. No 
entanto, compreenda que não é espe-
rado que as crianças leiam os números 
das imagens convencionalmente. Isso 
você pode fazer por elas.
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págs. 13 e 14

4 e 5 Nestas atividades, a proposta é 
que as crianças comecem a pensar so-
bre os números com diferentes grande-
zas e funções, com base em um con-
texto real e significativo: números que 
fazem parte do dia a dia delas. Não é 
requisito que saibam ler e escrever os 
números convencionalmente. É bem 
provável, inclusive, que elas ainda te-

nham dificuldades para fazer isso, mas 
é exatamente o que torna a atividade 
um bom problema a ser resolvido pela 
turma, além de proporcionar um deba-
te muito rico sobre a escrita de deter-
minados números. 

Para que os estudantes meçam a 
própria altura, fixe uma fita métrica na 
parede da sala de aula e ajude cada 

um a encontrar sua medida. Lembre-se 
também de ter a data de nascimento 
de cada criança anotada antes de ini-
ciar a atividade. É provável que elas ain-
da não saibam esse dado de memória. 
Se julgar interessante ampliar a ficha a 
ser preenchida pelos alunos, é possível 
incluir outros itens. Por exemplo, mas-
sa corpórea (peso).

pág. 13

2 e 3 No texto sobre a peça teatral 
Os saltimbancos, tal como nas ilustra-
ções da atividade 2, há muitas infor-
mações numéricas que podem passar 
despercebidas pelas crianças. Depois 
de realizar a leitura em voz alta da re-
portagem, converse com elas sobre 
esses dados. Lance perguntas como:  
“Segundo a notícia, quando será a rees-
treia da peça?”; “Qual o horário?”; “Qual 
o preço dos ingressos?”; “Em que data 
foi publicada a notícia?”. Retome a leitu-
ra de um trecho ou da notícia na íntegra 
caso algumas das informações não te-
nham sido observadas pela turma.

Se achar interessante, explore infor-
mações numéricas de outras notícias 
ou anúncios com assuntos do cotidia-
no infantil, como partidas de futebol, 
shows populares e estreias de cinema.

NÚMEROS EM SALVADOR - CADERNO DO PROFESSOR
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pág. 14

1

2

3

4

5

6

7
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7 Nesta proposta, assim como nas an-
teriores, a ideia é explorar os números 
em contextos variados e ampliar os co-
nhecimentos da turma sobre a suces-
são numérica oral e escrita. A parlenda 
usada na atividade, assim como outras 
que contenham a série numérica, pode 
fazer parte do repertório de brincadei-
ras da classe. Antes de realizar a ativi-
dade, é importante deixar as crianças 
brincarem de recitá-la. 

Outra forma interessante de traba-
lho com a sucessão oral dos números 
é propor que os alunos pulem corda e 
contem os pulos. Situações como es-
sas ajudam na hora de nomear, ler e 
escrever números. 

pág. 14

6 As crianças podem conhecer outra 
versão da parlenda. Nesse caso, ex-
plore-as para ampliar o repertório da 
classe. No caso de elas não se lembra-
rem de nenhuma outra, cite algumas do 
repertório regional ou proponha fazer 
uma pesquisa coletiva.

Marcos Andrade das Neves
EM Adalgisa Souza Pinto
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pág. 15

8 Para compreender o sistema nu-
mérico, é importante que as crianças 
saibam responder a diversas pergun-
tas, como: “Quais os algarismos que 
o compõem?”; “Como se chamam?”; 
“Como são escritos?”; “Como podem 
ser combinados?”; e “O que muda a 
cada combinação?”. Trabalhar com di-
ferentes intervalos da série numérica 
permite que os alunos explicitem ideias 
e explorem regularidades das séries 
oral e escrita e das relações entre elas.

Você é uma fonte de informação  
para a turma, mas não deve ser a úni-

ca. É interessante fazer da sala de aula 
um ambiente onde convivam diferentes 
fontes de informação. Assim, as crian-
ças podem descobrir o sentido dos 
materiais e a pertinência do uso de 
cada um deles de acordo com o pro-
blema a ser resolvido. Por isso, é inte-
ressante disponibilizar vários portado-
res numéricos que apresentem a série 
dos números ordenados e organizados 
de diferentes maneiras – como réguas, 
calendários, fitas métricas –, para que 
possam ser consultados sempre que 
necessário.

5 6 9 12

21
1 3 10 13 15 23

2 4 7 8 11 14 20 22 25
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pág. 16

numérica, entregue o calendário quase 
completo, oferecendo como desafio 
preencher apenas os primeiros dias do 
mês.

Para quem já domina tanto o calen-
dário como a sequência numérica es-
crita, entregue o calendário com mais 
dias em branco na terceira e quarta 
semanas, que são as que têm números 
maiores. Como completar o calendário 
pode ser uma tarefa exaustiva para a 
classe, não é obrigatório realizá-la por 
inteiro em uma só aula. Ao propor a 
atividade em outros momentos, retome 
as discussões anteriores, pedindo que 
uma criança conte para a outra o que 
fez para resolver os desafios. Também 
é interessante propor que os estudan-
tes elaborem, coletivamente, algumas 
dicas sobre como localizar datas com 
mais rapidez. Para que os alunos res-
pondam aos itens A, B e C, disponibi-
lize para consulta portadores numéri-
cos, como uma fita métrica. 

9 Nesta proposta, as crianças são 
desafiadas a preencher um calendário 
com os dias que estão faltando. Essa 
é uma tarefa bastante complexa. Por 
isso, é preciso discuti-la antes com os 
estudantes, levantando ideias de como  
o problema pode ser resolvido, per-
guntando se alguém já consegue dizer 

quais os dias que estão faltando e o 
que fazer para descobri-los. 

Você pode, com base nos conheci-
mentos da classe, ajustar a quantidade 
de dias a ser preenchidos. Para aque-
les alunos que ainda não compreendem 
o funcionamento do calendário ou têm 
alguma dificuldade com a sequência 

3

6 7 9 11

12 15 17

20 21 24

28 29

30
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• Informações  
sobre o ensino  

e a aprendizagem de números você 
encontra no capítulo 3 (O ensino do 
número e do sistema de numeração 
na educação infantil e na 1ª série) do 
livro Ensinar Matemática na educação 
infantil e nas séries iniciais: análises e 
propostas, Mabel Panizza, Ed. Artmed 

quer saber mais?

10 Sugestão de números para o di-
tado: 6, 13, 17, 20, 22, 25, 31, 35. 
Se julgar pertinente, você pode ditar 
outros números presentes na tabela, 
mas não mostre-os por escrito para as 
crianças. Elas devem enfrentar o pro-
blema de identificar a escrita, levando 

em conta o que escutaram, isto é, a 
denominação oral de cada um.

Esse, inclusive, é o objetivo da ati-
vidade. Ao final da tarefa, peça que os 
estudantes socializem com a turma o 
que fizeram para encontrar na tabela 
os números ditados por você.

x
x x x

x x
x x
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calendários
pág. 17

COM ESTA SEQUÊNCIA, 
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Identifiquem os dias da semana e os 
do mês ao explorar as informações do 
calendário e atribuam sentido para os 
dados expostos em linhas e colunas.
• Relacionem dia, mês e ano na escrita  
de datas.

conteúdos 
• Resolução de problemas que envol-
vem unidades de tempo para localizar 
acontecimentos temporais, como dia, 
mês e ano.
• Resolução de problemas que envol-
vem a interpretação e localização de 
informações e dados apresentados  
em  tabelas. 

tempo estimado 
• O ano todo.

material 
• Calendários de diversos modelos do 
ano corrente.

introdução 
As crianças têm contato com calen-

dários de diferentes formatos (anual, 
mensal, semanal). Por isso, é interes-
sante utilizar esses portadores para 
ampliar as experiências que elas já pos-
suem no que diz respeito à localização 
de datas importantes e como fonte de 
pesquisa de informações numéricas.

Divididos em dias e semanas, o ca-
lendário dispõe dos primeiros 30 ou 31 
números do sistema de numeração. É 
uma organização complexa, que ofe-
rece aos alunos informações sobre o 
ano em que estamos (ou anteriores) e 
os dias da semana. Ao cruzar o dia da 
semana com um número, localiza-se 
eventos importantes, feriados, dias de 
aula, aniversários etc. 

As propostas desta atividade perma-
nente estão centradas em problemas 
que fazem os estudantes refletir so-
bre o calendário segundo os aspectos 
mencionados. Em muitas escolas, há 
um trabalho sistemático e diário com o 
calendário, mas é preciso cuidado para 
que ele não se torne mecânico ou sem 
sentido para os alunos. 

Fazer uso de toda a riqueza de in-
formações presente nesse portador é 
tarefa desafiadora para as crianças. 
Um dos focos de trabalho é ajudá-las 
a compreender as informações numéri-
cas cruzadas, dando início às reflexões 
no que diz respeito ao tratamento da 
informação. Outro objetivo é atribuir 
sentido à passagem do tempo.

Embora esta atividade permanen-
te seja indicada para ser feita no 1º 
bimestre, atividades dessa natureza 

CALENDÁRIOS - CADERNO DO PROFESSOR
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pág. 18

1 A primeira atividade desta sequência 
didática tem como objetivo iniciar uma 
conversa sobre calendários e identifi-
car os conhecimentos que os estudan-
tes possuem sobre esse instrumento. 
É provável que a turma diga que conhe-
ce diferentes tipos. Porém, a principal 
análise a ser feita não tem a ver com 
essa resposta, e sim sobre as informa-
ções que os alunos consideram eviden-
tes e quais ainda não identificam.

Como resposta para o item A, é 
esperado que a turma diga que os ca-
lendários servem para marcar os dias 
das semana, meses do ano e eventos 
importantes. No item B, que o que há 
de parecido nos calendários exibidos 
na atividade são os números, os dias 
da semana e o nome dos meses. E 
no item C, que os números dos calen-
dários servem para indicar os dias os 
meses e o ano.

No início do trabalho, é interessante 
apresentar diferentes tipos de calen-
dário (como os do Caderno do aluno 
e também os disponíveis em agendas 

e celulares, além dos tipo folhinha) a 
fim de que analisem coletivamente as 
diferenças, semelhanças, formas de 
uso e regularidades (dias da semana, 
quantidade de dias em cada mês, nú-
mero de meses etc.) e como se dá a 
distribuição da informação. Se julgar 
pertinente, você pode envolver os pais 
na atividade, enviando um bilhete a eles 
contando sobre o trabalho desenvolvi-
do e pedindo que mandem alguns mo-
delos para a escola. 

Durante a análise, também é interes-
sante conversar com os alunos sobre 
as diversas informações que esses 
portadores oferecem e propor que eles 
comparem os calendários que têm em 
mãos com os apresentados no cader-
no, para que analisem se há algum dife-
rente ou se todos são iguais. Algumas 
questões podem orientar a conversa, 
como: “Quem tem um calendário pa-
recido com este em casa?” e “Como 
podemos usar o calendário?”. 

Nessa fase de exploração, quan-
to mais modelos disponíveis, melhor. 

É importante ainda escolher com as 
crianças um calendário anual para ficar 
exposto, na parede da sala de aula, du-
rante o ano todo. Assim, elas poderão 
utilizá-lo como fonte de consulta e de lo-
calização de informações sobre datas, 
meses e dias da semana. Diariamente, 
um dos alunos pode ser escolhido o 
ajudante do dia, ficando responsável 
por localizar a data no calendário e es-
crevê-la no quadro para os colegas co-
piarem nos trabalhos que fizerem por 
escrito. No início, é provável que você 
tenha de ajudar a turma na localização 
da data e também no registro. Porém, 
é importante que, progressivamente, 
todos os alunos passem a realizar es-
sas tarefas por conta própria.

têm de ocorrer o ano todo. Para defi-
nir quais propostas realizar e em quais 
momentos, considere os saberes e os 
avanços da turma.

Tendo isso em vista, a ideia é inves-
tir, no início do ano, mais na análise e 

exploração oral e, nos bimestres se-
guintes, em outras situações para fa-
zer a turma enfrentar desafios escritos 
que envolvam a localização, a interpre-
tação e o registro de números em ca-
lendários de diversos tipos.
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2 O foco aqui é direcionar o olhar das 
crianças para os tipos de informação 
que podem ser encontrados em ca-
lendários e elaborar, com base nas 
discussões a respeito, as primeiras 
conclusões coletivas. Para apoiar as re-
flexões da classe, você também pode 
propor outras questões. Por exemplo: 
“Quantos dias tem uma semana?”; 
“Quantos dias tem este mês?”; “Em 
que dia da semana começa este mês?”; 
“Quantas segundas-feiras tem este 
mês?”; “Quantos dias há entre quinta-
-feira e sábado?”; “Quantos dias há en-
tre sábado e quinta-feira?”; e “Quantas 
semanas completas tem um mês?”. 

págs. 18 e 19

1 de janeiro. 31 de dezembro.

12 meses.

Não. Alguns têm 30 dias, outros, 31. E há um mês, 
fevereiro, com 29.

CALENDÁRIOS - CADERNO DO PROFESSOR
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pág. 20

3 e 4 Ao realizar estas atividades, as 
crianças têm a oportunidade de apren-
der que alguns anos têm 365 dias en-
quanto outros têm 366. A ideia não é 
que a turma compreenda o motivo de 
existirem anos bissextos, mas apenas 
conhecer uma informação social. Ao 
explorar essa peculiaridade, você pode 
retomar a conversa sobre quais meses 
do ano têm 30 dias e quais têm 31, des-
tacando que, a cada quatro anos, feve-
reiro tem 29 dias em vez de 28. Para 
saber se um ano é bissexto, lembre-se 
de que ele deve ser múltiplo de 4.

5 Esta atividade retoma conteúdos 
abordados na sequência didática Nú-
meros em Salvador. Vale a pena con-
versar com as crianças e pedir que 
recordem os procedimentos que utili-
zaram para resolver as atividades pro-
postas anteriormente para ajudar na 
resolução desta. 
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pág. 21
tivas que conhecem. Depois, organize 
uma entrevista com os funcionários da 
escola ou com os familiares da turma 
a respeito. Para isso, os alunos devem 
elaborar, coletivamente, uma ou duas 
perguntas a ser feitas. As informa-
ções coletadas podem ser registradas 
de maneira não convencional ou com 
desenhos. O importante é que eles 
participem ativamente da coleta de in-
formações e depois compartilhem os 
dados coletados. Para sintetizá-los, é 
interessante montar um cartaz, tendo 
você como escriba, e fixar a produção 
na parede da sala de aula.

6 O objetivo desta proposta é que as 
crianças explorem datas comemorati-
vas em geral e as mais relevantes para 

Salvador. Nesse caso, realize uma roda 
de conversa para que todos possam fa-
lar sobre as festas e datas comemora-
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pág. 21

7 e 8 É possível que alguns estudantes 
ainda não saibam a data do próprio ani-
versário, portanto, é importante consul-
tar previamente as fichas de matrícula 

de cada um ou perguntar o dado aos 
pais ou responsáveis antes de realizar 
a atividade. Após as crianças escre-
verem as informações pedidas, você 

pág. 22

9 O propósito da atividade é levar as 
crianças a encontrar uma data impor-
tante como o Carnaval, localizando os 
dias da semana referentes a ela.

pode propor que todos os aniversários 
sejam marcados no calendário da sala. 
É interessante realizar a atividade em 
partes e em dias diferentes, para que 
não se torne cansativa.

Depois de os estudantes terem ano-
tado todas as datas, você pode desafiá- 
-los a responder a algumas questões. 
Por exemplo: “Qual o mês que tem 
mais aniversariantes?”; “Quantas crian-
ças fazem aniversário em maio?”; e “Há 
algum mês sem nenhum aniversário? 
Qual?”. Além de trabalhar com aniversá-
rios, é válido explorar acontecimentos 
da rotina, como feriados, eventos na 
escola e passeios, e marcá-los no ca-
lendário da sala de aula também.

Quarta-feira

Quarta-feira

CALENDÁRIOS - CADERNO DO PROFESSOR
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Junho

Dia de Santo Antônio.

15 de junho, quarta-feira.

pág. 23

curiosidade
As pesquisas indicam que o primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia, por volta de 2700 

a.C., provavelmente entre os sumérios, e foi aprimorado pelos caldeus. O calendário possuía 
12 meses lunares, de 29 ou 30 dias. Atualmente, utilizamos o calendário gregoriano, que não 
sofre influência do movimento dos astros. Ele foi instituído em 1582 pelo Papa Gregório XIII 
(1502-1585), que reformou o calendário juliano, uma herança do Império Romano.

Fonte: site Nova Escola (http://goo.gl/nIRlQB), acesso em 22/12/2015 

10, 11 e 12 Estas atividades têm o 
mesmo propósito da anterior, de locali-
zar datas importantes. Desta vez, San-
to Antônio e São João. Além disso, elas 
levam os alunos a refletir sobre a pas-
sagem do tempo, ao considerar dias 
anteriores e posteriores. Se achar inte-
ressante, aprofunde a discussão sobre 
a origem e importância dessas festas 
populares e converse sobre como são 
as comemorações, as brincadeiras típi-
cas, os blocos de rua  etc. Pelo fato de 
serem datas significativas, esta ativida-
de pode ser uma oportunidade de am-
pliar o repertório cultural das crianças. 

x
x
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13 Esta atividade tem como objetivo 
fazer uma síntese do que as crianças 
aprenderam após todas as atividades 
realizadas sobre calendários. 

Ao finalizá-la, espera-se que os alu-
nos consigam identificar as principais 
funções dos calendários na localização 
de informações sobre datas, passa-
gem do tempo e duração de alguns 
eventos e compreendê-lo como um ins-
trumento para marcar acontecimentos 
e compromissos comuns ao grupo. 

Outra aprendizagem importante que 
deve ter sido alcançada é reconhecer o 
calendário como um apoio para buscar 
indícios de como se lê ou escreve de-

terminado número, seus antecessores 
e sucessores, bem como considerá-lo 
uma fonte de consulta. 

Caso considere interessante, outra 
maneira de encerrar o trabalho é pro-
por que a classe construa calendários 
do ano corrente para presentear outras 
turmas ou a família. Para isso, basta 
escolher um dos modelos discutidos 
nas aulas e reproduzi-lo. Essa atividade 
pode ser realizada em duplas ou em 
pequenos grupos. Com essa iniciativa, 
também é possível identificar quais as 
principais aprendizagens das crianças 
e quais os focos de investimento ne-
cessários para as aulas seguintes.

pág. 24

X
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X

X
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jogo do tabuleiro
pág. 25

COM ESTA SEQUÊNCIA, 
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Avancem no uso de estratégias a fim 
de fazer comparações de quantidades, 
além de avaliá-las e designá-las.  
• Antecipem resultados. 
• Realizem pequenas somas, refletindo  
sobre os primeiros sentidos da adição.

conteúdos 
• Resolução de problemas que envol-
vem a produção e a comparação de 
quantidades. 
• Resolução de problemas que envol-
vem os primeiros sentidos de unir e 
acrescentar por meio da utilização de 
estratégias pessoais diversificadas e 
eficientes.

tempo estimado 
• Dez aulas.

material 
• Dois dados comuns com seis faces 
e pontinhos e um dado numérico com 
seis faces e algarismos de 1 a 6 para 
cada dupla, trio ou quarteto de alunos. 
Os dados podem ser construídos com 
papel grosso, como papelão. Também 
é possível adaptar um dado com ponti-
nhos, mais comum, em um dado numé-
rico. Para isso, cole sobre a superfície 
etiquetas com números.

introdução 
É importante que as crianças tenham 

a oportunidade de resolver problemas 
de diferentes naturezas mesmo antes 
do início do ensino formal e sistemático 
das operações aritméticas. A evolução 
dos procedimentos utilizados ocorre 
com base nas inúmeras situações que 
elas têm de resolver com os próprios 
recursos, os quais, progressivamente, 
devem se tornar mais ágeis e eficazes. 
Além disso, é válido criar situações e 
contextos interessantes desde o início 
do Ensino Fundamental para ajudar os 
estudantes a avançar nos registros grá-
ficos atrelados à contagem e caminhar 
em direção aos cálculos e à represen-
tação matemática das situações. 

As atividades colaboram com o 
avanço nas estratégias de contagem 
e o início da construção de um reper-
tório de cálculos aditivos simples, o 
que contribuirá para o trabalho com as 
operações. O uso dos dados é um re-
curso potente para resolver problemas 
como avançar casas em um tabuleiro e 
também os que coloquem em jogo os 
significados mais simples da adição e 
subtração, comparar quantidades por 
meio da pontuação obtida, estabelecer 
relações entre os pontos do dado e o 
número que representam.
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pág. 26
2 Antes de pedir que os alunos dese-
nhem ou escrevam no quadro, pergun-
te quais são os jogos que conhecem 
para fazer uma lista com eles. Depois, 
oriente a turma a escolher um deles 
para registrar por meio da escrita ou 
do desenho. 

Aproveite o momento para saber 
se as crianças conhecem o dado com 
pontinhos e o dado numérico. Se for o 
caso, proponha uma atividade explora-
tória com o segundo, menos comum. 
Todos devem jogar o dado uma vez e 
anotar a pontuação. Quem tirar o maior 
número é o vencedor.

pág. 27

1 Esta atividade tem como objetivo 
iniciar a conversa com a turma sobre 
jogos e identificar o que as crianças já 
sabem sobre o assunto. É provável que 
elas respondam que conhecem jogos 
com dados e citem os de trilha e de 
tabuleiro, entre outros. Para ampliar o 
repertório, chame a atenção para as 
imagens de jogos com dados, como 
as que aparecem no Caderno do aluno.

3 Para apresentar as regras do Jogo do 
tabuleiro, você pode desenhar um tabu-
leiro no quadro e convidar duas crian-
ças para jogar, explicando as regras 
para todas. Se preferir que os alunos 
aprendam jogando em duplas, circule 
pela sala para verificar se eles com-
preenderam bem as regras e converse 
sobre elas novamente, se necessário. 
Outra opção é organizar trios, deixando 
um dos jogadores como responsável 
por retomar as regras. Seja qual for o 
modelo de trabalho, deixe que as crian-
ças joguem várias partidas para que 

pág. 26
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Apesar disso, vale permitir que a mes-
ma dupla ou trio jogue pelo menos duas 
ou três partidas para que as crianças 
aprimorem estratégias e comecem a 
observar a maneira de jogar dos com-
panheiros de jogo. Por fim, não inter-
rompa as partidas para problematizar 
alguma questão que apareça durante a 
partida. Isso faz com que o jogo se tor-
ne cansativo ou que os alunos percam 
o interesse por ele.

Anote as observações que queira 
tratar com a classe e retome-as depois 
que os jogos terminarem. Além de ex-
por suas colocações e fazer perguntas, 
peça que as crianças também façam 
comentários sobre as jogadas e as es-
tratégias utilizadas.

Para ampliar a discussão, relembre 
algum episódio observado por você, 
por exemplo: “Quando a dupla Pedro 
e Mariana estava jogando, vi que não 
contavam os pontinhos um a um, mas 
mesmo assim, marcavam a quantidade 
correta no tabuleiro. O que será que 
eles faziam?”. Com esse tipo de inter-
venção, é possível difundir um procedi-
mento que pode ser mais rápido para 
resolver o problema.

entendam bem as regras e passem a 
fazer antecipações mais acertadas. 
Por exemplo: quanto precisam tirar no 
dado para alcançar a mesma posição 
do jogador que está ganhando?

Nesta etapa da sequência didática, 
o objetivo é que os estudantes colo-
quem em cena os procedimentos que 
possuem para comparar quantidades, 
relacionando a quantidade de pontos 
obtidos no dado com a de espaços do 
tabuleiro que devem ser preenchidos. 
Nessa proposta, eles se deparam com 
dois problemas: determinar a quantida-
de tirada no dado e obter a equivalen-
te em seu tabuleiro. Para resolvê-los, 
podem fazer a correspondência termo 
a termo (estabelecer que cada ponto 
tirado no dado é um quadradinho a ser 
preenchido no tabuleiro) ou contar os 
pontos no dado, depois dizer a quanti-
dade e, em seguida, preencher os qua-
dradinhos do tabuleiro contando um a 
um até chegar a quantidade tirada, ou 
reconhecer diretamente a configuração 
do dado, dizer o número e pintar os 
quadradinhos correspondentes.

Para organizar os agrupamentos 
e decidir quem vai jogar com quem, 

leve em conta as estratégias de cada 
um para reconhecer a quantidade de 
pontos no dado (se conta pontinho por 
pontinho ou se já tem a imagem mental 
da quantidade e diz o número corres-
pondente ao resultado).

Para identificar os conhecimentos 
que a turma dispõe e as estratégias uti-
lizadas, é interessante fazer um diag-
nóstico inicial que contemple alguns 
itens como: sucessão oral de números 
e contagem e comparação de quanti-
dades. Essas informações podem ser 
registradas em uma pauta de obser-
vação (veja o modelo abaixo). Com o 
apoio desse documento, fica mais fácil 
acompanhar o percurso e os avanços 
dos alunos e ajustar as propostas de 
atividades, oferecendo desafios mais 
ou menos complexos, de acordo com 
o nível de aprendizagem de cada um.

Alguns cuidados na hora de or-
ganizar as partidas: primeiramente, 
lembre-se de que para formar agrupa-
mentos produtivos, as crianças devem 
ter estrégias diferentes para que um 
intercâmbio de ideias seja promovido. 
Outro ponto de atenção: os mesmos 
alunos não devem sempre jogar juntos. 

Aluno Conta de 
um em um

Conta a 
quantidade no 
dado e volta 

a contar para 
marcar no 
tabuleiro 

Reconhece a 
configuração 

do dado e 
determina a 
quantidade

Sabe fazer  
sobrecontagem

Sabe somas 
de memória 
(agrega 1 ou 
o dobro das 
quantidades)

Observações 
(faz intervalos 

na contagem, como 
2 em 2, 5 em 5 
e 10 em 10 etc.)

JOÃO X X
Conta de 1 em 1, 
mas ainda pula alguns 
números.

PEDRO X X

MARIA X X

Reconhece a 
quantidade, mas ainda 
não utiliza a estratégia 
de sobrecontagem. 
Soma +1 mentalmente à 
quantidade.

PAULA X
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págs. 27 e 28

João

8

4 e 5 Na atividade 4, a ideia é que as 
crianças joguem uma partida do Jogo 
do tabuleiro e, em seguida, resolvam 
um problema no qual terão que iden-
tificar quem foi o vencedor de uma 
partida, João ou Davi, comparando a 
quantidade de casas preenchidas no 
tabuleiro de cada um, registrando o 
nome do vencedor e informando quan-
tas casas não foram preenchidas em 
um dos tabuleiros. 

Já a atividade 5 apresenta um de-
safio maior. Além de jogar mais uma 
partida e definir o vencedor, os alunos 
têm de analisar a tabela de pontos e 
registrar quantos quadradinhos cada 
jogador preencheu e quem fez mais 
pontos. 

As duas atividades envolvem a com-
paração e a relação de quantidades 
(quantos a mais). Contudo, as informa-
ções são apresentadas de maneiras 
diferentes em cada uma delas, o que 
faz com que as crianças experimentem 
outros critérios de comparação, como 
a contagem de pontos no tabuleiro e 
a contagem de pontos nos dados. 
Em ambos os casos, elas colocam as 
quantidades em relação, o maior pro-
pósito das duas atividades. 

É possível adaptar o item C da ativi-
dade 5 para as crianças que ainda es-
tão iniciando as reflexões sobre a com-
paração de quantidades. Com isso, 
elas terão de lidar com quantidades 
menores. Apresente um tabuleiro com 
menos casas. Por exemplo, dez, sendo 
que um terá cinco casas preenchidas 
e o outro oito. Os pontos que os joga-
dores tiraram no dado são os mesmos 
(Pedro, 3, e Mariana, 2). Repita a per-
gunta:  “Quem vai preencher o tabuleiro 
primeiro?”.

JOGO DO TABULEIRO - CADERNO DO PROFESSOR
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págs. 29 e 30

15

10

Luiz

x
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págs. 30 e 31

6 Com esta proposta, as crianças são 
mais desafiadas porque têm de enfren-
tar duas particularidades. A primeira 
delas é utilizar dois dados para jogar e 
então determinar a quantidade de qua-
dradinhos a pintar. A segunda é indicar 
o vencedor utilizando alguma estratégia 
de contagem precisa. Ou seja, há dois 
problemas em cena: o cálculo da pontu-
ação obtida com os dois dados e a con-
tagem final. Também são duas as variá-
veis didáticas envolvidas: o uso de dois 
dados, que permite que os alunos se 
aproximem da adição como uma união 
de duas coleções, e a quantidade de 
quadradinhos que devem ser contados 
ao final da partida. A segunda variável 
é determinada pelo número de linhas e 
colunas que compõem o tabuleiro. 

Antes de começar o jogo, retome as 

regras e relembre momentos de parti-
das anteriores, revisitando alguns pro-
cedimentos utilizados. Você também 
pode questionar a turma sobre o que 
cada dupla pretende fazer para desco-
brir a quantidade de pontos agora que 
são dois dados a ser jogados de uma 
só vez.

Durante o jogo, é bem provável que 
os alunos optem por calcular a pontua-
ção por meio da contagem, sobrecon-
tagem ou adição, de acordo com as 
quantidades obtidas em cada jogada. 
Para determinar o vencedor, eles  têm 
a missão de contar apenas os próprios 
quadradinhos, pintados da mesma cor. 
Para isso, precisam encontrar uma for-
ma de controlar a contagem. Ou seja, 
têm de buscar uma estratégia que 
permita ordenar e organizar a tarefa. 

Pode ser que alguma criança resolva 
marcar os quadradinhos que contou 
para não ter de fazê-lo novamente. Ou-
tras podem optar por contar e marcar 
os quadradinhos por coluna ou linhas. 
Talvez algumas prefiram fazer diferen-
te e anotar conforme forem contando. 
De qualquer maneira, lembre-se de que 
são elas que devem decidir o que fazer. 

Depois da primeira partida, avalie 
se vale fazer ajustes na proposta. Por 
exemplo: se para uma dupla o jogo foi 
muito longo, você pode diminuir a quan-
tidade de quadradinhos do tabuleiro. 

A respeito da opinião das crianças 
sobre a atividade, questionada no item 
B, organize uma conversa sobre as jus-
tificativas de cada uma. Possivelmente, 
a maioria dirá sim, porque foram usa-
dos dois dados de uma vez e o tabu-
leiro era maior. Algumas podem achar 
que não, pois já conseguem utilizar a 
sobrecontagem.

Vale a pena explorar a diversidade 
de respostas para fazer a turma avan-
çar nas estratégias utilizadas. Lembre-
-se de consultar a pauta de observação 
e analisar se as diferentes maneiras de 
os estudantes resolverem o problema 
mudaram ou não.

Por fim, incentive os alunos a leva-
rem o Jogo do tabuleiro para casa. 
Para isso, providencie com antecedên-
cia diversas cópias do tabuleiro. Assim, 
eles podem brincar com outras crian-
ças e familiares. Essa é uma maneira 
de vincular a família com o que está 
acontecendo no dia a dia da escola.

JOGO DO TABULEIRO - CADERNO DO PROFESSOR
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pág. 31

pág. 32

lução apresentadas pelos alunos. Ele 
deve ficar exposto na sala de aula para 
que a turma possa consultá-lo nas par-
tidas seguintes. 

Um aspecto a ser levado em con-
sideração: as quantidades permitem 
que as crianças desenvolvam diversos 
procedimentos de comparação. Se em 
vez de números do 1 ao 6 estivessem 
sendo usados números maiores, cer-
tamente os alunos não recorreriam a 
alguns procedimentos, como estabe-
lecer uma correspondência entre cada 
um dos pontos de um dado e os do ou-
tro, por serem custosos demais.

Outro ponto a ser analisado é o que 
se compara em cada caso. Ao desen-
volver um jogo com dois dados de pon-
tinhos, a comparação é realizada entre 
as duas faces dos dados, o que traz 
um desafio maior, porém ao mesmo 
tempo possível.

ideia é criar uma oportunidade para ela 
reconhecer determinadas quantidades 
com mais facilidade. É interessante, 
inclusive, variar os números que não 
podem ser considerados no jogo caso 
apareçam em um dos dados. 

Após a partida, é válido conversar 
com a classe sobre a restrição em 
relação ao número 6. Quais dicas os 
estudantes têm para ler as faces dos 
dados com rapidez? 

Se achar necessário, você pode pro-
por alguns problemas oralmente para 
desafiar os estudantes. Por exemplo: 
“Rodrigo disse que tirou 6 e que não 
precisou contar os pontos do dado. Só 
de olhar sabia que era 6. Como ele fez 
isso?” ou “Everton disse que é possível 
saber quanto tirou no dado somente 
olhando para ele, sem contar. Qual es-
tratégia ele usou?”. 

Tais problematizações contribuem 
para os avanços das crianças no esta-
belecimento de relações entre a quanti-
dade de pontos obtidos nos dados e a 
de casas que tem de ser preenchida no 
tabuleiro de cada jogador.

8 Com a proposta de lançar os dados 
simultaneamente e só marcar os qua-
dradinhos caso não saia 6 em nenhum 
deles, o objetivo é que os estudantes 
prestem mais atenção na configuração 
das faces dos dados. Isso, por sua 

vez, favorece a realização de somas 
de maneira mais rápida.

A restrição de considerar um dos nú-
meros do dado não tem como propósi-
to impor que a criança deixe de usar 
a estratégia da contagem um a um. A 

7 É importante propor que as crianças 
brinquem com o Jogo do tabuleiro mais 
de uma vez. Assim, elas podem revi-

sitar e testar as estratégias utilizadas.
Depois da partida, elabore um cartaz 
com as diferentes maneiras de reso-
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aos alunos atividades específicas em 
que os números são úteis para avaliar 
uma quantidade e apontá-la, antecipar 
o resultado de certa operação, identi-
ficar a ordem na qual se encontra um 
objeto e comparar quantidades.

Depois da partida, proponha que 
todos analisem, coletivamente, os pro-
cedimentos utilizados para determinar 
quem devia preencher os quadradinhos 
em cada situação. Assim, as estraté-
gias são colocadas em xeque, os estu-
dantes têm de argumentar para defen-
der o que fizeram e as dicas de cada 
um se tornam conhecidas por todos.

págs. 32 e 33

Pedro

1

Joana

6

3

9 e 10 Com estas perguntas, o ob-
jetivo da atividade é apresentar uma 
variação do problema proposto ante-
riormente, além de fazer com que a 
estratégia da contagem se torne inefi-
ciente, exigindo que as crianças primei-

ro reconheçam a quantidade de pontos 
obtidos para somente depois registrá-
-los no próprio tabuleiro. Por causa da 
regra dessa partida, as duplas têm de 
enfrentar um problema de comparação 
de quantidades. É importante propor 

JOGO DO TABULEIRO - CADERNO DO PROFESSOR
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11 Nesta proposta, os alunos têm dois 
grandes desafios a enfrentar. O pri-
meiro é analisar os tabuleiros das três 
jogadoras e identificar quantos quadra-
dinhos faltam ser preenchidos em cada 
um deles. O segundo é pensar na soma 
de quantidades nos dados que seja ca-

paz de fazer que as crianças (Luiza, 
Helena e Gabriela) consigam preencher 
completamente seus tabuleiros. Vale 
esclarecer que existem diferentes for-
mas de compor estes números nos da-
dos. Por exemplo, para o tabuleiro de 
Luiza, com 9 quadradinhos em branco, 

os alunos podem registrar 5 pontinhos 
em um dado e 4 no outro ou 6 e 3.  
É interessante que apareçam registros 
diferentes para compor a mesma quan-
tidade, pois assim será possível discu-
tir com a turma alguns cálculos e aju-
dar a ampliar o repertório memorizado.  

pág. 34

pág. 34

a)
4 e 5 ou 6 e 3.

b) 
3 e 2 ou 1 e 4.

c)
5 e 5 ou 6 e 4.

X

12 e 13 Estas atividades ajudam a sis-
tematizar alguns dos conhecimentos 
construídos no decorrer desta sequên-
cia didática e favorecem o avanço das 
crianças nas estratégias de reunir quan-

tidades, avaliá-las e designá-las.
Evite propor todos os problemas 

de uma vez. O melhor é trabalhar com 
dois, no máximo três, por aula, para 
garantir que ocorram discussões de 

X qualidade sobre cada um. Ao mesmo 
tempo, você analisa as estratégias uti-
lizadas, compartilha-as com o grupo e 
sugere que a turma experimente algu-
ma estratégia específica. Por exemplo, 
a sobrecontagem: o que os alunos pen-
sam sobre ela? É mais rápida que a con-
tagem um a um?

Estes itens possuem mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

a)
5 ou 6 pontos.

b)
2, 3, 4, 5 ou 6 pontos.

Estes itens possuem mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.
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cedimentos centrados exclusivamente 
na correspondência ou na contagem. 
Os algarismos obrigam a turma a re-
conhecer que número está no dado e 
continuar a contagem a partir dele, 
além de identificar também quantos 
pontinhos aparecem no outro dado. 
Nesse caso, os alunos podem continu-
ar a contagem a partir do número que 
aparece ou recorrer ao conhecimento 
memorizado de uma soma (por exem-
plo, um número qualquer + 1, 5 + 5, 2 
+ 2). É mais provável que as crianças 
reconheçam o número no dado com al-
garismos e depois sigam para o dado 
com pontinhos. Se fizerem o contrário, 
começar pelo dado com pontinhos, 
descartam a possibilidade de continuar 
a contagem. Nesse caso, é necessário 
apelar diretamente à soma de ambos. 

Considere propor diversas partidas 
com o uso de um dado de algarismos 
e um de pontinhos para ajudar os estu-
dantes a avançar nas próprias estraté-
gias e passar a usar a sobrecontagem 
com mais autonomia.

14 Esta versão do jogo é similar à da 
atividade anterior: as crianças têm de 
compor uma quantidade de quadra-
dinhos no tabuleiro equivalente à que 
aparece em um dos dados. 

A diferença é que, ao jogar, a com-

paração deve ser feita entre um núme-
ro e os pontinhos. Ao ter de distinguir 
o que se compara, as crianças podem 
avançar nos próprios procedimentos.

O fato de um dos dados ter números 
impõe o desafio de não recorrer a pro-

15 e 16 Em diversos momentos desta 
sequência didática, é importante orga-
nizar discussões sobre as estratégias 
utilizadas pelas crianças, bem como 
pedir que façam comentários sobre as 
partidas e os desafios que enfrentam. 

A elaboração de dicas por escrito é um 
dos caminhos para registrar as discus-
sões de forma sistematizada, explicitar 
os conhecimentos construídos pela 
turma e identificar novos focos a ser 
trabalhados daí em diante.

JOGO DO TABULEIRO - CADERNO DO PROFESSOR
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17 e 18 Com este desafio, as crian-
ças têm de colocar em jogo tudo o 
que aprenderam com as atividades da 
sequência, já que não vão usar dados 
com pontinhos (pois eles facilitam o 
processo de contagem um a um). 

Para realizar a tarefa, é possível que 
alguns alunos ainda se apoiem na con-
tagem dos dedos ou façam desenhos 
(bolinhas ou pauzinhos, por exemplo) 
para representar a quantidade de cada 
dado. Não há problema nisso. A inten-
ção é que diante do desafio de jogar 
com dois dados com algarismos, eles 

se aproximem de estratégias mais so-
fisticadas, por exemplo, sobreconta-
gem, dobro, memorização de alguns 
cálculos simples e cálculo mental. 

O fato de não existir apenas uma res-
posta para cada dado (já que as quan-
tidades podem ser compostas de dife-
rentes maneiras) enriquece a atividade. 
Isso faz a turma começar a construir 
a ideia de que quantidades podem ser 
compostas de várias maneiras. Esse 
pensamento, por sua vez, vai ajudar to-
dos os estudantes a ter maior destreza 
para lidar com muitos cálculos.

a)
5 e 2 ou 2 e 5, ou 4 e 3 ou 3 e 4, ou 6 e 1, 
ou 1 e 6. 

b)
3 e 2 ou 2 e 3, ou 4 e 1 ou 1 e 4. 

c)
3 e 6 ou 6 e 3, ou 4 e 5 ou 5 e 4. 

Estes itens possuem mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.
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19 e 20 Os problemas têm como obje-
tivo sistematizar alguns conhecimentos 
construídos nesta sequência didática e 
favorecer que as crianças avancem nas 
próprias estratégias de reunir quantida-
des, avaliá-las e designá-las. 

É importante não propô-los de uma 
só vez. Planeje o trabalho de modo a 
apresentar dois ou, no máximo, três 
por aula, a fim de garantir boas discus-
sões. Assim, você tem oportunidade 
de analisar as estratégias utilizadas 
pela classe, compartilhá-las com os 
alunos e também propor que experi-
mentem usar algumas que não tenham 
aparecido ainda.

11

Mariana

José

2

Patrícia

7

JOGO DO TABULEIRO - CADERNO DO PROFESSOR
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• Informações sobre jogos para brincar com a turma você 
encontra em O livro dos 10 melhores jogos de todos os 

tempos, Ângela Navarro, Ed. Brinque-Book, e também na obra Aprender  
com jogos e situações-problema, Lino de Macedo, Ed. Artmed

quer saber mais?

22 No final desta sequência didática, 
é interessante organizar uma conversa 
coletiva com a produção de um regis-
tro no quadro, tendo você como escri-
ba. Incentive as crianças a falar sobre 
o que aprenderam e de que maneira as 
atividades realizadas contribuíram para 

que elas avançassem na resolução de 
problemas que envolvem comparação 
e união de quantidades. 

Caso considere pertinente, copie o 
texto em um cartaz e deixe-o fixado na 
parede da sala para que sirva como 
fonte de consulta em outras tarefas.

pág. 38

pág. 38

9

8

9

21 Assim como as atividades ante-
riores, nesta proposta as crianças 
novamente são convidadas a retomar 
situações que ocorreram durante as 
partidas do jogo para sistematizar al-
guns conhecimentos sobre a soma de 
dados, a memória de quantidade e a 
sobrecontagem. 

É importante observar quais estraté-
gias elas utilizam para somar os pontos 

obtidos nos dados (se contam de um 
em um, realizam a sobrecontagem ou 
executam o cálculo mentalmente) para 
reunir elementos a fim de identificar os 
avanços que ocorreram e quais são os 
focos de investimento futuro. 

Se considerar que os pontos que 
aparecem nos dados estão acima ou 
abaixo das possibilidades da turma, 
você pode alterá-los. 
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coleções
pág. 39

COM ESTA SEQUÊNCIA, 
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Avancem nas estratégias para contar 
quantidades (formar pares e agrupar). 
• Progridam nas tarefas de contagem 
e na sobrecontagem.
• Registrem por escrito e leiam dife-
rentes números.

conteúdos 
• Contagem periódica de objetos. 
• Produção de notações numéricas.

tempo estimado 
• Dez aulas.

material 
• Caixas de sapato ou latas de alumí-

nio pequenas (uma para cada grupo de 
quatro alunos). 

introdução 
Juntar durante um tempo determina-

dos objetos para montar uma coleção 
é um projeto que propõe uma varieda-
de de problemas às crianças. À medida 
que a coleção aumenta, elas precisam, 
periodicamente, contar quantidades de 
objetos cada vez maiores e escrever 
e interpretar números mais altos para 
controlar o crescimento.

As atividades iniciais desta sequên-
cia didática permitem identificar como 
os estudantes realizam a contagem de 
quantidades menores que 10 e quais 
estratégias utilizam para comparar 
quantidades. Registre as saídas encon-
tradas por cada aluno para acompa-
nhar os avanços da classe. É possível 
que a turma ainda conte os objetos 
sem fazer a correspondência um a 
um, pulando alguns ou contando duas 
vezes o mesmo. Caso isso ocorra, é 
interessante realizar uma rodada de 
socialização sobre os modos de conta-
gem utilizados para que os estudantes 
possam conhecer diferentes jeitos de 
contar usados pelos colegas e avan-
cem nas estratégias pessoais.

Vale esclarecer que, embora recitar 
a série ordenada dos números seja 
imprescindível para realizar conta-
gens, contar é diferente disso. Muitas 
vezes, as crianças conseguem recitar 
até números altos, como 50 ou 100, 
mas não são capazes de contar quan-
tidades menores que 20, por exemplo. 
Podemos dizer que um aluno já sabe 
contar quando realiza os seguintes 
procedimentos: aponta para cada um 
dos objetos e diz o nome do número 
na ordem correta (por exemplo, 1, 2, 
3...), reconhece o último número nome-
ado e é capaz de responder à pergunta 
“Quantos...?” sem ter de recomeçar a 
contagem de um em um.

COLEÇÕES - CADERNO DO PROFESSOR
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pág. 40

1 O intuito da atividade é despertar nas 
crianças o desejo de se tornarem cole-
cionadores. Para ajudar, você também 
pode falar sobre sua experiência como 
colecionador ou de alguma pessoa que 
tenha esse hábito.  

Antes de orientar os estudantes a 
resolver cada atividade, lembre-se de 
lê-las em voz alta, conversar com eles 
sobre o que entenderam e perguntar 
como pretendem fazer a contagem. 

Outro aspecto valioso a ser consi-
derado diz respeito à escrita dos nú-
meros para representar quantidades. 
Provavelmente, os alunos vão produzir 
diferentes escritas numéricas, conven-
cionais ou não convencionais. Por isso, 
é importante organizar um debate so-
bre elas. Escreva os registros da turma 
no quadro e confronte-os com os de 
portadores como calendários, quadro 
numérico, fitas métrica e outras boas 
fontes de consulta. 

Em algumas atividades, é sugerido 
que os estudantes trabalhem em du-
plas. Nesse caso, a ideia é que você 
organize os agrupamentos consideran-
do os conhecimentos que cada um tem 
sobre contagem, já identificados em 
atividades anteriores. É interessante, 
por exemplo, fazer com que trabalhem 
juntos alunos que contam de modos di-
ferentes. Por exemplo, um que conta 
de um em um e outro que já realiza a 
sobrecontagem (contar a partir de de-
terminada quantidade).

Outra decisão a ser tomada é quais 
atividades propor em cada aula. Para 
isso, considere os conhecimentos que 
os alunos têm. Se julgar que as quanti-

dades envolvidas nos desafios são ele-
vadas para a classe, é possível adaptá-
-los com quantidades menores que 10. 

Mais uma possibilidade de trabalhar 
com a diversidade de conhecimentos é 
oferecer novas situações de contagem 
de objetos reais (por exemplo, brinque-
dos da sala, materiais escolares) a fim 
de discutir com as crianças sobre as 
diferentes maneiras de contar e a me-
lhor forma de organizar objetos para 
contá-los sem se perder. 

Você ainda pode mostrar para a tur-
ma as diversas possibilidades de agru-
pamento (2 em 2, 5 em 5, 10 em 10) 
e de controle dos itens que já foram ou 
não contados.

Beatriz Santos da Silva
EM São Francisco de Assis
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2 Você pode sugerir diferentes tipos 
de coleção para que os estudantes 
escolham aquelas com que mais se 
identificam: pedras, chaveiros, botões, 
tampinhas, lacres de latinhas de alumí-
nio etc. O importante é que eles pen-
sem em colecionar algo que seja fácil 
de levar à escola, sem custos e possí-
vel de conseguir em grande quantida-
de. Assim, podem explorar diferentes 
grandezas nas situações de contagem, 
além das de adição, subtração e com-
paração de quantidades. 

Defina um ou dois dias da semana 
para essa atividade e um prazo para as 
crianças apresentarem os objetos co-
lecionados aos colegas e realizarem a 

contagem. Por exemplo, entre fevereiro 
e março, às terças e quintas-feiras, é o 
dia da coleção. Cada estudante deve ter 
um local especial para guardar sua co-
leção, como uma lata de leite em pó ou 
caixa de sapato. Elas devem ficar guar-
dadas em um canto da sala reservado 
para isso e de fácil acesso.  

A cada dia da coleção, reúna os alu-
nos em quartetos para que conversem 
sobre as coleções e respondam a algu-
mas questões como: “Quantos objetos 
vocês têm no total?” e “Como vocês 
podem ter certeza de que contaram 
certo todos os itens e não deixaram de 
contar nenhum deles?”.

Com o passar do tempo, as cole-

ções vão ficando maiores e os estudan-
tes são obrigados a modificar as estra-
tégias de contagem, refletir e debater 
sobre as saídas encontradas.

Estimule-os a desenvolver estraté-
gias eficientes. Faça perguntas que 
favoreçam a produção de um registro 
escrito que permita a eles recordar o 
total de objetos colecionados na aula 
seguinte. Por exemplo: “Como lembrar 
quantos itens já existem na coleção?”. 
É possível ainda propor que escrevam 
a quantidade em etiquetas e colem-nas 
na caixa em que guardam a coleção ou 
que organizem uma tabela para fazer 
os registros. 

Ao término do período estabelecido 
para compor as coleções, questione a 
classe: “Quem tem a maior e a menor 
quantidade de objetos colecionados?” 
e “É possível saber sem que vocês te-
nham de contar tudo novamente?”.

pág. 41

3 Nesta atividade, não é esperado que 
as crianças consigam contar as pedras 
da segunda coleção. A ideia é justa-
mente fazê-las pensar na organização 
das peças como uma estratégia para 
facilitar a contagem. Discuta com a tur-
ma o que fazer para controlar as peças 
contadas e as não contadas.

Promova uma conversa com todos 
os alunos juntos para que comparti-
lhem as estratégias utilizadas. Você 
pode chamar a atenção deles para a 
diferença entre contar objetos móveis 
(que podem ser tirados do lugar) e fi-
xos (como os ilustrados neste cader-
no). Por exemplo, quando contamos 
objetos móveis, podemos separar os já 
contados dos que ainda faltam contar, 
quando contamos os fixos não.

40

não é possível 
contar

10

x

COLEÇÕES - CADERNO DO PROFESSOR
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x
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7 3 10

20

4 Após ler a consigna em voz alta 
para os alunos, peça que marquem a 
coleção que tem mais pedras. Depois, 
questione a turma: “O que vocês fize-
ram para descobrir qual coleção tem 
mais pedras?” É provável que os alunos 
digam que descobriram apenas olhan-
do para elas. Isso é esperado. Porém, 
pode ser que alguns tenham contado 
as pedras, uma por uma, de cada co-
leção. Se isso acontecer, pergunte a 
eles: “Foi fácil fazer essa contagem?”. 
É esperado que eles digam que se per-
deram ao contar as pedras, pois elas 
não estão organizadas de modo a favo-
recer uma contagem exata.

5 Nesta atividade, os alunos têm de 
contar pequenas quantidades de pe-
dras da coleção de Mariana. O espe-
rado é que eles consigam fazê-lo, pois 
a maior quantidade é o conjunto de 10 
pedras. Uma discussão interessante 
a ser explorada com a classe é sobre 
como os estudantes fizeram para en-
contrar o total das pedras que Mariana 
tem. Escute o que as crianças têm a 
dizer sobre isso e, à medida que forem 

explicando como fizeram, organize no 
quadro um registro das estratégias uti-
lizadas. É possível que digam: “Eu con-
tei as pedras azuis e já fui contando as 
verdes e vermelhas e consegui 20” e 
“Eu contei nos dedos e fui juntando as 
pedras de cada cor”.  Neste momento, 
promova a socialização das diferentes 
estratégias de cálculos e discuta, com 
a turma, qual delas é a mais econômica 
(ou seja, a mais rápida). 
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16

7 e 8 Para responder à questão, as 
crianças terão de ler e interpretar os 
números de objetos da coleção para 
saber qual deles é o maior. Tal propos-
ta rende uma boa discussão, pois é 
possível que alguns alunos achem que 
40 é maior que 114, desconsiderando, 
por exemplo, o algarismo 1 que está à 
frente de 14. Ideias como essa são de 
grande riqueza pedagógica e permitem 
explorar com a classe o universo numé-
rico de muitas maneiras.

pág. 44
9 O problema desafia os estudantes a 
pensar sobre os primeiros sentidos da 
adição (juntar e ganhar) e da transfor-
mação de quantidades. Para resolver 
questões como esta, eles colocam em 
jogo conhecimentos anteriores sobre 
contagem. É provável que alguns con-
tem de um em um enquanto outros fa-
zem a sobrecontagem (conservando o 
20 e agregando 6). É possível ainda se 
apoiar em alguns cálculos conhecidos 
de memória e utilizar uma estratégia de 
cálculo mental, por exemplo 20 + 5 = 
25 e, depois, 25 + 1 = 26.  

26

6 Com esta proposta, as crianças es-
tão novamente diante de uma situação 
de juntar duas quantidades diferentes 
de pedras. Retome a discussão ante-
rior sobre a estratégia mais econômica 
(escolhida pela turma) e desafie os alu-
nos a utilizarem-na mais uma vez. Pro-
por uma discussão sobre como eles fi-
zeram para juntar as duas quantidades 
é sempre um momento para divulgar 
diferentes estratégias e fazer com que 
uns ouçam os outros. 

x

pág. 43
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10 A atividade faz os estudantes ana-
lisarem um procedimento para tentar 
entender como outra criança pensou. 
O objetivo da questão é tornar obser-
vável para eles a estratégia da sobre-
contagem. Para resolver o desafio, 
Pedro registrou o número 23 (que já 
fazia parte da coleção) e, em seguida, 
escreveu 11 (referente às pedras que 
chegaram). Porém, como não sabia 
operar com esses dois números (23 
e 11), recorreu ao desenho de 11 pa-
litinhos para chegar ao resultado, 34. 
Ele não contou desde o número 1 para 
chegar a 34, escolheu conservar o 23 
e contar dele em diante.

Discutir como Pedro fez para chegar 
ao resultado é riquíssimo para crianças 
que ainda resolvem problemas apenas 

com desenhos (tracinhos, palitinhos ou 
bolinhas, por exemplo) ou contando a 
partir do número 1.

Esta atividade foi planejada justa-
mente para ser discutida com o grupo 
todo a fim de potencializar as reflexões 
dos alunos e as relações estabelecidas 
sobre o modo de resolução utilizado 
por Pedro. Você pode sugerir que, em 
outros problemas do campo aditivo que 
a turma vai enfrentar mais adiante, as 
crianças utilizem a mesma estratégia de 
Pedro e, depois, organizar uma conver-
sa a respeito. Qual a opinião dos alunos 
sobre a estratégia dele?

Para trabalhar com a diversidade de 
conhecimentos da classe, selecione 
procedimentos utilizados pelas crian-
ças, registre-os no quadro e então or-

ganize uma discussão coletiva sobre 
eles. Também é possível propor alguns 
problemas orais, com quantidades me-
nores, como: “A turma da professora 
Maria Joaquina tem uma coleção de pe-
dras. Os alunos conseguiram juntar 10 
no primeiro dia. No segundo chegaram 
mais 5. Quantas pedras eles já têm na 
coleção?”. 

Repare que a escolha desses núme-
ros em especial permite que os estu-
dantes operem com quantidades mais 
acessíveis e o fato de ter 10 (número 
terminado em 0) facilita agregar 5, que 
pode ser contado nos dedos de uma 
mão. Essa, aliás, é uma estratégia in-
teressante para apresentar aos alunos 
e sugerir que usem na resolução de 
problemas. 

X

Matheus do Espírito Santo
EM Jaime Vieira Lima
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trajetos na escola
pág. 45

COM ESTA SEQUÊNCIA, 
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Identifiquem pontos de referência para 
indicar sua localização na sala e a da 
classe em que estudam na escola.
• Descrevam e elaborem uma repre-
sentação gráfica como recurso para 
comunicar posições de objetos.

 
• Comparem diferentes tipos de repre-
sentação do espaço.
• Reflitam sobre os efeitos da variação 
de pontos de vista.

conteúdos 
• Problemas que envolvem percorrer e 
descrever trajetos.
• Localização espacial por meio de des-

crições orais e representação espacial. 
• Deslocamento de pessoas de um pon-
to a outro.
• Interpretação de desenhos ou plantas 
de espaços físicos conhecidos. 

tempo estimado
• Seis aulas.

introdução
As crianças, desde pequenas, explo-

ram os espaços que frequentam no co-
tidiano. Isso é válido para que se orga-
nizem mental e fisicamente no entorno 
e construam referências espaciais.

A escola deve se comprometer em 
promover experiências espaciais, tra-
tando-as como um conteúdo relevante. 
Para isso, proponha atividades para a 
turma avançar nos saberes a respeito 
do espaço e crie situações para a cons-
trução de representações espaciais. É 
assim que os estudantes conseguem, 
pouco a pouco, adequar deslocamen-
tos e ações espaciais em geral. 

Com as atividades desta sequência 
didática, eles vão enfrentar situações 
que exigem reflexão sobre alguns traje-
tos em lugares conhecidos na escola e 
desafios relacionados à descrição oral, 
interpretação de plantas, espaços e ob-
jetos, análise e localização de espaços 
predeterminados utilizando pontos de 
referência para escolher o melhor ca-
minho conforme a situação. 

As propostas pedem que as crian-
ças localizem lugares, planejem per-
cursos antes de fazê-los e definam os 
mais curtos e rápidos. Tudo isso para 
que elas consigam construir uma lin-
guagem espacial de posições e des-
locamentos, tomem consciência dos 
fenômenos vinculados às mudanças 
de pontos de vistas e também fiquem 
atentas quanto à elaboração e utiliza-
ção de representações espaciais do 
espaço ao redor.

TRAJETOS NA ESCOLA - CADERNO DO PROFESSOR
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págs. 46 e 47

1 A atividade tem como objetivo cha-
mar a atenção das crianças para o con-
texto que permeará as discussões das 
propostas desta sequência didática.

Converse com elas sobre onde ima-
ginam que estava posicionado o fotó-
grafo que tirou cada uma das fotos. 

É possível também falar sobre ques-
tões relativas ao tamanho das escolas: 
“Qual delas parece ser a maior? E a 
menor? Por quê?”. Você pode comentar 
também sobre os aspectos comuns e 
diferentes de cada escola e sobre as 
características daquela em que a tur-
ma estuda. Por exemplo, como são o 
portão de entrada, os corredores, as 
salas de aula e os banheiros. Há um pá-
tio e salas de direção, de coordenação 
pedagógica e dos professores? Qual 
o espaço reservado para a merenda? 
Aproveite para indagar sobre a localiza-
ção desses lugares.
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2 e 3 Converse com os estudantes 
sobre os diferentes espaços existentes 
na escola. Para encaminhar o trabalho 
de escrita da lista dos lugares, confira 
as orientações presentes na sequência 
didática Mural das preferências, do 
Caderno do professor de Língua Portu-
guesa do 1º ano.
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4 e 5 Ao trabalhar com os problemas 
espaciais, é importante criar situações 
em que as crianças possam antecipar 
ações concretas, representar mental-
mente os espaços e utilizar uma lingua-
gem verbal para comunicar posições, 
dimensões e localizações espaciais. 

Após o passeio, de volta à sala, 
leia os lugares listados no cartaz e 
pergunte para a turma se as antecipa-
ções feitas pelas duplas podem ou não 
ser confirmadas. Caso não, proponha 
questões como: “O que fez você achar 
que determinado local era mais perto 
ou mais longe de nossa sala de aula?” e 
“Por que depois do passeio você acha 
que determinado local é mais próximo 
ou mais distante da sala de aula?”. 

Também é válido organizar uma roda 
de conversa sobre tudo o que pôde ser 
visto. Pergunte: “O que viram no es-
paço visitado?”; “Onde está localizado 
determinado lugar?”; “Perto de onde?”; 
“Longe de onde?”; “O que mais chamou 
a atenção de vocês nesses locais? O 
tamanho?”; “Eles estão próximos de 
qual outro local?”; “Havia objetos, como 
mesas e cadeiras?”; “O que vocês ob-

servaram na quadra?”; “Tinha traves 
de futebol?”; “Onde estavam localiza-
das?”; “E no chão, havia marcações?”; 
e “A quadra é mais perto de qual outro 
espaço da escola?”. Indagações como 
essas ajudam a tornar observáveis al-
gumas relações espaciais. 

Você também pode tirar fotos com o 
celular dos locais da escola visitados e, 
ao retornar à sala, mostrar as imagens 
para a turma a fim de discutir informa-
ções espaciais sobre cada um deles. 
Com base nas fotografias, as crianças 
têm a oportunidade de explorar o espa-
ço prestando atenção às deformações 
que acontecem quando, ao tirar uma 
foto, um objeto é focalizado.

Com esse tipo de intervenção, você 
ajuda os alunos a se perceberem como 
um objeto a mais na cena, relativizar as 
posições deles e os próprios pontos de 
vista: um objeto deixa de ser grande ou 
pequeno como atributo de si mesmo. O 
conceito tamanho, por exemplo, come-
ça a ser entendido como uma caracte-
rística relativa: depende das ações do 
sujeito e da localização dele em rela-
ção a outros objetos.

TRAJETOS NA ESCOLA - CADERNO DO PROFESSOR



52 MATEMÁTICA - 1º ANO

pág. 48

6 Antes de propor esta atividade, é 
interessante ajudar as crianças a reto-
mar os locais visitados. Proponha que 
conversem sobre os espaços de que 
mais gostam e quais gostariam que 
existissem. Se possível, permita que vi-
sitem o espaço para que possam fazer 
um desenho de observação. 

Quando os desenhos estiverem 
prontos, organize uma roda de apre-
ciação. Pergunte quais locais os alunos 
desenharam e verifique se escolheram 
os mesmos. Proponha que comparem 
os desenhos e conversem sobre as 
diferentes formas de  representar o 
espaço. Essa comparação abrirá um 
campo de reflexão para que todos pen-
sem nos diferentes pontos de vista ou 
perspectivas, já que os alunos podem 
ter desenhado o local visto de cima, de 
frente, de um lado ou de outro.
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7 Antes de propor a atividade, conte 
para os alunos que eles podem fazer 
vários desenhos (rascunhos) até che-
gar à produção final. Ou seja, devem 
aproveitar para mudar, arrumar e refa-
zer a produção quando julgarem neces-
sário. É importante explicar isso para 
que as crianças se disponham a fazer 
revisões da própria produção. 

Informe também que, depois do de-
senho final, será feita uma análise cole-
tiva dos trabalhos. Esse é outro aviso 
essencial para que os alunos se prepa-

rem para comparar e analisar critica-
mente as próprias produções e as dos 
colegas, além de estabelecer critérios 
comuns para a revisão. 

A produção de uma representação 
plana a ser feita oferece a oportunidade 
de colocar em jogo relações espaciais, 
confrontá-las, revisá-las e ampliá-las. 

Se houver mais de uma lâmpada na 
sala, converse com a turma sobre essa 
característica: ela pode ser um dos 
aspectos discutidos sobre o ponto de 
vista escolhido para fazer o desenho. 
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pág. 49
Embora os alunos estejam preocu-

pados em dispor os objetos no papel, 
isso é algo difícil de ser feito. Converse 
sobre ponto de vista, propondo que a 
classe discuta sobre incluir ou não cer-
tos objetos ou alguns detalhes deles. 

Por fim, discuta a respeito de pro-
porções, questionando o tamanho real 
dos objetos e dos desenhos, pedindo 
que a turma observe os diferentes jei-
tos de representar o mesmo item.

8 Após a comparação em duplas, or-
ganize uma conversa com todos os 
estudantes a fim de socializar as pro-
duções. O fato de haver diferentes for-
mas de representação para o mesmo 

espaço é um ponto de partida impor-
tante para que seja feito o trabalho 
de revisão. Nesse momento, discuta 
aspectos relativos à localização dos 
objetos na sala de aula. 
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9 Para encaminhar a atividade de leitu-
ra de lista, leia a orientação no Cader-
no do professor de Língua Portuguesa. 

Depois que as crianças responde-
rem à questão, converse sobre diferen-
ças e semelhanças entre a sala retra-

X X

X

X

X
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10 Para encaminhar a atividade de es-
crita de lista, veja orientação no Cader-
no do professor de Língua Portuguesa.

tada na fotografia e a sala de aula em 
que estudam. Chame a atenção para a 
organização das carteiras, localização 
de armários, janelas, estante de livros 
etc. Pergunte em que local estava o fo-
tógrafo que fez a foto e questione os 
estudantes sobre pontos de vista: “Se 
a fotografia fosse tirada do alto, como 
apareceriam as mesas e cadeiras?”. 
Outro detalhe da foto que merece ser 
conversado com os alunos é a vista 
lateral do armário, localizado entre a 
estante e a parede das janelas. 

TRAJETOS NA ESCOLA - CADERNO DO PROFESSOR
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12 e 13 Proponha que as crianças re-
tomem o desenho da sala de aula já 
realizado. Provavelmente, algumas re-
presentaram as mesas de frente e ou-
tras de uma perspectiva aérea. Peça, 
então, que analisem as produções an-
tigas para revisá-las e daí elaborar o 
segundo desenho. Chame a atenção, 
em especial, para os aspectos que 
permitem comparar diferentes repre-
sentações do mesmo objeto (como di-
ferentes pontos de vista para desenhar 
as mesas) ou exponha problemas rela-
tivos à localização dos objetos na sala. 

Embora seja esperado que os estu-

dantes avancem nos recursos de pro-
dução e interpretação de plantas de 
lugares conhecidos, o objetivo desta 
atividade não é avaliar o produto final e 
os avanços relativos ao desenho. A res-
peito disso, compreenda que a aprendi-
zagem sobre as relações espaciais não 
é dada exclusivamente pela incorpora-
ção de estratégias de representação 
da planta, mas também pelo tipo de 
interações que promovem, pelas refle-
xões produzidas com base no proble-
ma. O principal objetivo é analisar que 
recursos as crianças usam para repre-
sentar o espaço num desenho.

11 Assim que os alunos resolverem a 
questão, proponha uma conversa cole-
tiva sobre os desenhos escolhidos por 
cada um. Aproveite para discutir com 
a turma de que ponto de vista foram 
desenhadas as outras mesas desta 
atividade. Questione os estudantes: 
“A primeira mesa só tem dois pés?” e 
“Onde estão as pernas das mesas do 
segundo desenho? Por que elas não 
aparecem?”. 

x

págs. 51 e 52
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14 e 15 Estas atividades têm por obje-
tivo ajudar as crianças a criar critérios 
para interpretar e representar espaços 
conhecidos. Você pode enriquecer a 
proposta mostrando outras representa-
ções gráficas do espaço, como globo 
terrestre, mapas diversos e croquis de 
apartamentos. 

Um aspecto a ser considerado é a 
reflexão dos estudantes sobre as rela-
ções existentes entre o espaço e o en-
torno. Elas são ótimas oportunidades 

para usar referências próprias desses 
lugares, comparar distâncias, buscar 
pontos de referência diversos, fazer 
observações e descrever.

O filósofo alemão Immanuel Kant 
(1724-1804) dizia que o espaço não 
pode ser percebido empiricamente 
porque o simples ato de situarmos al-
guma coisa fora de nós já pressupõe a 
representação do espaço. 

Os desenhos ocupam um papel im-
portante na aprendizagem da Matemá-

tica, que, historicamente, deu a possi-
bilidade de o homem desenhar como 
uma maneira de pensar sobre os pro-
blemas e, com isso, criar referências 
para situações em que queira atuar, 
conceituar e refletir sobre os espaços 
imaginados. Nesse sentido, o trabalho 
com imagens, sejam elas desenhos 
das crianças ou fotos dos locais da 
escola, contribui com os avanços nos 
conhecimentos espaciais que a turma 
vai construir. 

x x

xx

x

x
x

x xx

Cauane Santos Campos
EM Ana Nery
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16 O objetivo desta atividade é que as 
crianças produzam um percurso con-
siderando as relações espaciais cons-
truídas até o momento e estabeleçam 
relações entre o trajeto e o local onde 
João quer chegar. 

É provável que elas façam uma linha 
reta, ligando um lugar ao outro sem 
considerar paredes. Nesse caso, apre-
sente questões como: “Para chegar ao 
portão de entrada, é preciso apenas se-
guir uma linha reta? Não viramos para 
nenhum lado?”; “Por quais lugares pas-
samos para chegar ao portão?”; e “No 
caminho traçado, vocês consideraram 
esses locais também?”. 

Ao final da atividade, organize uma 
conversa com todas as crianças reuni-
das, pedindo que elas mostrem os tra-
jetos que fizeram, contem como pensa-
ram e comparem se os resultados são 
parecidos ou muito diferentes. Também 
discuta com a turma os pontos de vista 
de quem fez determinado trajeto, lan-
çando questões como “Para onde o 
colega estava olhando?” e “Dá para sa-
ber isso apenas observando o caminho 
que ele fez?”. Ao propor reflexões como 
essas, você ajuda a classe a identificar 
aspectos que precisam ser considera-
dos quando se pensa na elaboração de 
percursos.
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17 Para esta atividade, organize as du-
plas considerando os saberes de cada 
criança sobre a escrita. Veja orienta-
ções no Caderno do professor de Lín-
gua Portuguesa.

Sair da cantina, virar à esquerda e seguir em frente.
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Atividades de avaliação
As atividades a seguir têm como pro-

pósito retomar algumas das discussões 
ocorridas no decorrer do trabalho com 
as sequências didáticas do 1º bimestre, 
ampliar reflexões, resgatar ideias das 
crianças, avaliar avanços e identificar 
novos focos de investimento.

Como muitos dos alunos do 1º ano 
ainda não leem nem escrevem com au-
tonomia, é preciso que você leia cada 
uma das atividades, pergunte se enten-
deram o que é para ser feito, acompa-
nhe a realização da proposta e escla-
reça as dúvidas que surgirem. Quando 
eles terminarem de realizá-las, você 
poderá recolher os cadernos ou des-

tacar essas páginas e analisar que co-
nhecimentos matemáticos construíram 
ao longo do bimestre e identificar que 
aspectos ainda precisam ser trabalha-
dos. Uma sugestão é colocar o nome 
das crianças em uma tabela e assinalar 
quais das atividades aqui propostas 
elas conseguiram realizar com êxito 
e autonomia e em quais ainda precisa-
ram de ajuda e de que tipo (compre-
ender a proposta, resolver o problema 
em si, registrar suas ideias). Isso fará 
com que você tenha um panorama do 
que os alunos sabem e possa retomar 
alguns conteúdos no 2º bimestre com 
toda a turma ou com alguns alunos que 
precisam de mais ajuda.

Como você observará há atividades 
variadas e que trabalham com diferen-
tes eixos da Matemática (números, 
operações, espaço e forma, medidas e 
tratamento da informação). Você pode-
rá escolher como acha melhor propô-
-las, na ordem em que se apresentam: 
um eixo de cada vez, ou variando os 
eixos, com uma questão de cada dois 
eixos por aula. As crianças não devem 
fazer todas as atividades no mesmo 
dia, pois isso poderá sobrecarregá-
-las e inviabilizar sua realização. Você 
pode, por exemplo, escolher trabalhar 
com apenas duas propostas e deixar a 
terceira para a aula seguinte, quando 
trabalhará com mais duas.
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1 Esta atividade propõe que as crian-
ças realizem a contagem e escrevam 
as respectivas quantidades que apa-
recem na cena. Com isso, você pode 
observar as estratégias utilizadas por  
cada uma delas para contar objetos 
estáticos e para registrar quantidades. 
Para resolver o desafio, possivelmente, 
os alunos vão utilizar a contagem um 
a um ou recitar os números. Pode ser 
também que tenham dúvidas sobre o 
melhor modo de solucionar o proble-
ma. Lembre-se de que conhecer a série 
numérica é condição necessária, mas 
não suficiente para contar. Essa ação 
implica algo mais: usar um procedimen-
to de correspondência termo a termo 
entre o conjunto dos nomes dos núme-
ros e os objetos que serão contados, 
não contar mais de uma vez cada ob-
jeto nem deixar de considerar algum.

Você pode retomar com os estudan-
tes algumas situações de contagem 
que realizaram no decorrer do bimes-
tre e nas sequências didáticas. Ainda 
assim, pode ser que ao contar eles se 
confundam ou pulem objetos e, por 
causa disso, registrem uma quantidade 
menor ou maior. 

Outra variável que pode aparecer 
nesta proposta são as formas de regis-
tro. Algumas crianças podem decidir 

8

9

6

7
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pág. 56

3 Nesta atividade, as crianças são 
desafiadas a analisar um conjunto de 
números e identificar entre eles quais 
são os menores de 10. Para isso, leia 
o enunciado em voz alta, pergunte se 
todos os alunos entenderam o desafio e 
se conhecem os números da lista. 

Para quem tiver dúvidas, leia os no-
mes dos números, mostrando quais são 
eles. Assim haverá apenas o desafio de 
identificar os menores que 10.

Como na proposta anterior, se con-

siderar que esses números estão além 
das possibilidades das crianças, você 
pode fazer mudanças, por exemplo, 
ocultando parte da reta com um papel 
e deixando à mostra somente até o 15. 

Se achar que essa é uma atividade 
fácil demais para a classe, amplie a 
quantidade de números para as crian-
ças analisarem ou proponha que elas 
localizem outros números, tais como 
os maiores que 10, e depois os pintem 
de outra cor. 

pág. 56

anotar convencionalmente utilizando nú- 
meros e outras preferirem fazer pauzi-
nhos. As duas formas de resolução in-
dicam conhecimentos importantes que 
os alunos já têm construídos a respeito 
do registro de quantidades e focos de 

investimento nas próximas atividades. 
Contudo, é esperado que, gradativa-
mente, todas as crianças abandonem 
os registros gráficos (por meio dos 
pauzinhos, por exemplo) e passem a 
usar os números com mais frequência.

Se considerar que para a turma são 
muitos elementos a ser contados, você 
pode pedir que as crianças registrem 
apenas alguns individualmente e expli-
car que os demais serão feitos de for-
ma coletiva.

x x

x x x

x x x
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págs. 56 e 57

4, 5 e 6 Nas duas primeiras ativida-
des, a proposta é a mesma: retomar 
algumas das discussões levantadas 
durante o trabalho com a sequência 
didática Jogo do tabuleiro, além de 
apresentar às crianças problemas que 
envolvam os primeiros sentidos da adi-
ção (unir, juntar, agregar). 

Lembre-se de propor uma atividade 
de cada vez, retomando os procedi-
mentos que elas já realizam (por exem-
plo, contar de um em um, realizar a so-
brecontagem e calcular mentalmente).

Caso considere necessário, aumen-
te ou diminua os números e a quantida-
de de pontos obtidos nos dados. 

Na atividade 4, você pode, em vez 
de pedir que os alunos completem 9 
pontos, solicitar que completem 5 (isso 
fará com que tenham apenas de dese-

nhar + 1), aumentar para 10 pontos (o 
que exigirá a escrita de + 6), ou au-
mentar a quantidade de dados (3, por 
exemplo) de modo que pensem em 
quantidades superiores a 12. 

Na atividade 5, é possível aumentar 
a quantidade de casas no tabuleiro ou 
oferecer mais um dado de pontinhos ou 
um numérico de modo que as quantida-
des aumentem. Outra opção: propor 
que o dado numérico que está com o 
número 3 tenha três pontinhos, permi-
tindo que os alunos que ainda realizam 
a contagem de um em um consigam 
resolver o problema com autonomia.

Por fim, na atividade 6, você pode  
aumentar ou diminuir os números de 
forma a tornar o problema sobre os jo-
gadores Pedro e Lívia possível de ser 
resolvido ou desafiador. 

Lívia

Luis Felipe de Abreu Santos
EM Professor Aristides Novis
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7 Os problemas desta atividade en-
volvem a análise do calendário e têm 
como objetivo retomar as discussões 
ocorridas durante o bimestre sobre a 
utilização desse portador e avaliar o 
que as crianças aprenderam sobre as 
unidades de medida de tempo como 
meio para localizar acontecimentos e 
marcar compromissos. Como já expli-
cado, o trabalho com o calendário deve 
ocorrer durante todo o ano para que os 

alunos consigam, de maneira cada vez 
mais autônoma, utilizá-lo para acom-
panhar a passagem do tempo e como 
fonte de consulta para escrever núme-
ros que ainda não conhecem.

Na primeira atividade, as crianças 
têm de localizar o dia 21 e marcá-lo 
no próprio calendário. Elas podem usar 
um X, pintar o quadrado inteiro com 
uma cor ou circulá-lo. Você pode aju-
dá-las, relembrando algumas dicas ela-

Segunda-feira ou 2a-feira. 

16

x

boradas durante a sequência didática 
Calendários. Por exemplo, para alguns 
alunos, você pode mostrar qual é o 20 
e perguntar se essa escrita ajuda a 
achar qual é o 21. 

Na atividade B, os alunos têm, além 
do desafio de localizar a data do pas-
seio, o de identificar o dia da semana. 
É possível que precisem de ajuda para 
escrever 2ª feira ou segunda-feira. En-
tão, você pode sugerir que localizem 
essa informação no próprio calendário 
da atividade ou em um calendário ex-
posto na sala de aula e copiem no es-
paço destinado para a resposta.

No item C, as crianças devem esta-
belecer relações entre a data do pas-
seio e os dias que vêm antes. Possi-
velmente, para localizar essa data, elas 
vão fazer uma contagem descendente 
(ou seja, para trás).

Caso você queira fazer ajustes nes-
ta proposta, considerando os conheci-
mentos e as necessidades dos alunos, 
é possível. Proponha que eles encon-
trem outra data no calendário, por 
exemplo, o dia em que estão fazendo 
a atividade, e indiquem qual é o dia se-
guinte ou marquem no próprio calendá-
rio o espaço em que  está escrito o dia 
da semana. Outra possibilidade é ela-
borar problemas mais complexos. Por 
exemplo: se o passeio a ser realizado 
será dia 21, que dia será 5 dias depois? 
Se hoje é dia 10, que dia foi ontem e 
que dia será amanhã?

Lembre-se de que é importante ler 
uma questão de cada vez e aguardar 
as crianças responderem para somen-
te então realizar a próxima leitura.

Vinicius Soares Bomfim
EM Batista de Valéria
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8 Pontos para o ditado: 

QUADRA
AMARELINHA

MESAS DE LANCHE 
ESCADA

Ao propor esta atividade para os alu-
nos, leia o nome de um espaço por vez 
para que eles consigam localizá-lo e só 
depois passe para o próximo. Se con-
siderar necessário fazer algumas mu-
danças para ajustar a atividade ao gru-
po, você pode, por exemplo, escolher 
apenas dois dos quatro lugares, definir 
a localização de apenas um, ampliar e 
incluir novos locais para ser identifica-
dos na representação do espaço.
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9 Como na atividade 8, este desafio 
tem o propósito de retomar com os 
estudantes as discussões realizadas 
durante a sequência Trajetos na esco-
la. Nela, um dos focos foi localizar es-
paços e objetos e descrever percursos 
para melhor compreender as repre-
sentações referentes à localização e 
ao deslocamento, com a aproximação 
gradativa do uso de um vocabulário 
espacial adequado. Neste caso, espe-
cificamente, a proposta é registrar um 
percurso partindo da mesa de lanche 
até a amarelinha. 

Faça uma primeira leitura em voz 

alta e, em seguida, pergunte às crian-
ças se elas já encontraram os locais in-
dicados (mesa de lanche e amarelinha). 
Depois, você pode solicitar que, antes 
de registrar o percurso observem qual 
seria o caminho mais rápido e mais 
curto e se existe mais de um.

Sugira, ainda, que os alunos tracem 
o caminho a lápis e, depois, quando ti-
verem certeza de que é o melhor, usem  
uma caneta para reforçar o traço origi-
nal. Caso os estudantes não consigam 
localizar os pontos indicados, ajude-os 
nomeando na planta cada um deles e 
então peça que tracem o caminho.

x
x

x
xxx
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MÊS: JANEIRO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

anexos

calendário para  
construir com a  
turma mês a mês

Aqui você encontra  um modelo de  
calendário mensal. Você pode tirar 
uma cópia, ampliar, colar em uma car-
tolina e deixá-lo exposto na parede da 
sala. A ideia é que ele seja preenchido 
pelas crianças da turma, que também 

terão a tarefa de escrever os números 
e marcar eventos importantes. 

Esta proposta apresenta a escrita 
dos números com sentido, além de aju-
dar os alunos a pensar sobre a passa-
gem do tempo.
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MÊS: FEVEREIRO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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MÊS: MARÇO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
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MÊS: ABRIL ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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MÊS: MAIO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
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MÊS: JUNHO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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MÊS: JULHO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
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MÊS: AGOSTO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR



70 MATEMÁTICA - 1º ANO

MÊS: SETEMBRO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
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MÊS: OUTUBRO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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MÊS: NOVEMBRO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
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MÊS: DEZEMBRO ANO:

DOMINGO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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quadros numéricos
Aqui você encontra dois modelos de 

quadros numéricos: o primeiro com nú-
meros de 0 a 100 (de 10 em 10 com 
os nomes por extenso) e o segundo 
com números de 0 a 99. Use-os com 
os alunos para ajudá-los na localização 
de determinados números e na com-
preensão de algumas regularidades. 

Você pode tirar cópias deles, am-
pliar e colá-los em uma cartolina para 
depois expô-los na sala. Ou, então, ti-
rar várias cópias e entregá-las para as 
crianças colarem na contracapa do Ca-
derno do aluno e consultarem sempre 
que julgarem necessário.

0 ZERO

10 DEZ

20 VINTE

30 TRINTA

40 QUARENTA

50 CINQUENTA

60 SESSENTA

70 SETENTA

80 OITENTA

90 NOVENTA

100 CEM
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ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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tabuleiros 
para o jogo do tabuleiro

Nesta página, você encontra dois 
modelos de tabuleiros para o Jogo do 
tabuleiro (o primeiro com 30 casas e o 
segundo com 50). 

Você pode tirar cópia deles e utili-
zá-los conforme as aprendizagens dos 
alunos e, a depender do modelo esco-

lhido, tornar o jogo mais fácil ou mais 
complexo para as crianças. 

É interessante colar as cópias dos 
tabuleiros sobre um material mais fir-
me (papel-cartão, por exemplo) e plas-
tificá-las para poder reaproveitar o ma-
terial muitas vezes.
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peças para o jogo do tabuleiro 
e situações de contagem

Aqui você encontra peças para o 
Jogo do tabuleiro ou outros jogos que 
você considerar interessantes para tra-
balhar em classe. Elas também podem 

ser úteis para apoiar as crianças em 
situações de contagem. 

É interessante plastificá-las para que 
tenham maior durabilidade.

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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