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um material com a identidade da rede

Prezado aluno,

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 reinventar 
a escola como espaço de aprendizagem 
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 escopo desse pro-
grama. Tudo isso para transformar a 
nossa realidade educacional e garantir 
os direitos de aprendizagem de cada 
um dos estudantes da nossa rede.   

No conjunto, são 40 cadernos peda-
gógicos destinados aos estudantes do 
1º ao 5º ano – 20 de Língua Portuguesa 
e 20 de Matemática – e 40 volumes para 
os professores. Essa produção realizou- 
-se com a escuta das vozes dos educa-
dores, por meio de Grupos de Trabalho 
e da plataforma virtual, e considerou a 

Este caderno foi 
construído a várias mãos 
e tem como fios 
os sonhos dos 
educadores do município
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identidade e a autonomia da rede muni-
cipal como protagonistas do projeto po-
lítico-pedagógico. Esse protagonismo 
revelou-se no investimento ético, cogni-
tivo e afetivo de professores, coordena-
dores pedagógicos e diretores escola-
res, que assumiram a responsabilidade 
de produzir, em regime colaborativo, 
esse material. Destacam-se, nesse sen-
tido, 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 dispo-
nibilizar materiais pedagógicos contex-
tualizados nos ritmos, nas cores, nos 
sabores, nos saberes e nas rubricas 
culturais da nossa cidade é um caminho 
para que as transformações assinaladas 
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 profissionais e os interli-
gam em nome de aprimorar a educação 
pública. Está em nossas mãos a tecedu-
ra 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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 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 Educa-
ção e Pesquisa (Icep), organização sem 
fins lucrativos que iniciou sua atuação 
em 2001, no interior da Bahia, forman-
do professores. Logo percebemos que 
uma escola não muda somente com a 
atuação docente e partimos para a for-
mação de coordenadores pedagógicos, 
diretores escolares e equipes técnicas 
das secretarias de Educação. Assim, 
o Icep foi se tornando uma instituição 
de referência no trabalho em redes 
colaborativas – conceito de formação 
profissional que envolve todo o conjun-
to de atores da educação, aí incluídos 
pais, estudantes e representantes da 
sociedade civil –, na busca das transfor-
mações 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: revisão 
das Diretrizes Curriculares dos Anos Ini-
ciais do Ensino Fundamental I (do 1º ao 
5º ano); produção dos Cadernos Peda-
gógicos de Língua Portuguesa e Mate-
mática para estudantes e professores 
desse segmento; e formação continua-
da de educadores dessa mesma etapa.
 Não havia a possibilidade de rejeitar 
um convite dessa magnitude. Afinal, aju-
dar a transformar a educação da capital 
do nosso estado é mais do que uma 
honra: é o ideal de todos os educado-
res que aqui atuam. Além disso, tivemos 
total apoio da SMED para que, nesse 
projeto, fosse mantida nossa metodo-
logia de trabalho colaborativo em rede, 
promovendo a formação continuada de 
educadores aliada à mobilização social. 
 Para criar os cadernos pedagógicos 
que agora você tem em mãos, ocorre-
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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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ram dezenas de encontros, em várias 
instâncias. No primeiro foi realizada uma 
consulta pública para saber se os educa-
dores de Salvador aceitavam participar 
da construção coletiva e ser coautores 
dos materiais pedagógicos. A adesão 
foi imediata. O entusiasmo contagiou a 
todos. Foram criados diversos 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 docentes 
das dez regionais de Salvador (Cidade 
Baixa e Liberdade, Itapuã, Centro, Orla, 
Cabula, Cajazeiras, Subúrbio I, Subúrbio 
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, formado 
por representantes da SMED e educado-
res convidados. 
 Temos certeza de que toda essa mo-
bilização e empolgação estão impres-
sas nas páginas desses cadernos e que 
elas contagiarão cada professor e cada 
aluno desta rede, desta Nossa Rede! 
 Aproveitem este material, do qual tan-
to 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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MUITOS JOGOS E DESAFIOS PARA VOCÊ
 Olá!

 Ano novo, material novo! Este é o primeiro Caderno 
de Matemática de 2016! São quatro no total. Com eles, 
você vai ter contato com muitos conteúdos legais des-
sa disciplina, resolver desafios e apreciar lindas ilustra-
ções criadas por artistas plásticos da Bahia especial-
mente para você. Tem também jogos bem divertidos!
 Os cadernos trazem sequências de atividades com 
questões para que você reflita sobre elas e responda. 
O objetivo é fazer com que você aprenda a resolver 
problemas matemáticos com mais autonomia à medi-
da que avança nos conhecimentos dessa área. 
 As atividades apresentadas neste caderno podem 
ser realizadas de diversas maneiras. Muitas vezes 
você vai trabalhar com um colega para que os dois 

pensem e discutam antes de decidir qual é a melhor 
resposta para dar aos desafios. Em outras, trabalhará 
com a turma toda. Em algumas ocasiões, será pre-
ciso ler ou fazer cálculos sozinho. Mas não se preo- 
cupe! Você vai receber as orientações necessárias 
sobre como trabalhar. Se quiser antecipar, preste 
atenção na figura localizada ao lado das atividades, 
como as que estão abaixo. Por exemplo: se aparecer 
a mãozinha com os dois dedos em forma de V, é para 
fazer com um colega. Essa organização permanece 
até aparecer outro ícone, que pode ser o que tem os 
balões iguais aos das tirinhas de quadrinhos – sinal 
de que é hora de discutir o assunto entre todos. Se o 
desenho for o do peão, todo mundo vai jogar.
 
 Veja o que significa cada ícone e bom estudo!

hora do 
jogo

para discutir
entre todos

para fazer
em dupla

para fazer
em grupo

para fazer 
individualmente

como é o seu caderno
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jogo dos restos
Material
Cada grupo de jogadores deve ter:
• 6 pratinhos de plástico ou de papelão.
• 1 dado.
• 1 saquinho de feijão.
• 1 tabela individual de pontuação para cada jogador. 
• Lápis ou caneta.
• 1 quadro para registro do total de restos dos jogadores. 

Participantes
Três ou quatro. 

Objetivo do jogo
Ficar, ao final das cinco rodadas, com um resto maior que o dos demais jogadores.

Preparação
Organizar-se em grupos juntando as mesas e colocar os materiais do jogo no cen-
tro. Cada jogador fica com sua tabela de pontuação e um lápis ou caneta. 

Como jogar   
1. Cada jogador coloca um punhado de feijão na mesa, à sua frente.
2. O primeiro jogador lança o dado. O número obtido indica quantos pratinhos ele 
deve pegar naquela rodada. 
ATENÇÃO! O número de pratinhos deve ser sempre maior do que 1. Se um jogador 
lançar o dado e obtiver 1, deverá lançá-lo de novo até obter um número diferente.
3. O jogador distribui seus feijões nos pratinhos de acordo com as seguintes regras:
• Todos os pratinhos devem receber a mesma quantidade de grãos.
• Ao final, cada pratinho deverá conter o maior número possível de grãos.
• Todos os pratinhos devem receber feijões.
4. Ao final da distribuição, o jogador preenche a tabela individual de pontuação com os 
números da rodada: pratinhos usados, grãos em cada pratinho, resto e total de grãos.
5. Para finalizar a jogada, o jogador recoloca os grãos de feijão no saquinho, reco-
lhe os pratinhos e passa a vez para o próximo.
6. Os demais jogadores, cada um na sua vez, repetem o procedimento até que 
todos completem cinco rodadas.
7. No início de cada rodada, todos os jogadores pegam um outro punhado de feijão.
8. Quando todos os jogadores completarem cinco rodadas, cada um soma os restos 
que obteve e anota o total no quadro de registro dos restos. Quem tiver o maior valor 
vence a partida. 

Depois de jogar algumas partidas do Jogo dos restos com seus colegas, resolva 
os problemas a seguir.

1  Na primeira rodada de uma partida do Jogo dos restos, Laura usou 5 prati-
nhos, colocou 8 grãos em cada um e restaram 3 grãos. Qual foi o total de grãos de 
Laura nessa rodada? Registre numa folha à parte.
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2  O registro a seguir foi feito por Gabriel, na terceira rodada de uma partida do 
Jogo dos restos, e contém um erro. Observe:

O que está errado? Explique como você descobriu.

3  Após preencher os dados da terceira rodada do jogo em sua tabela, Carolina 
fez o seguinte registro para calcular o total de grãos:

Converse com um colega sobre o registro apresentado, tentando responder às 
questões a seguir: 

a) É possível saber quantos pratinhos Carolina usou nessa rodada? Como?

b) É possível saber quantos grãos ela colocou em cada pratinho? Como?

c) É possível saber se sobrou resto? Como?

4  Use as informações apresentadas no registro de Carolina para preencher, na 
tabela, os dados referentes à jogada: 

RODADA PRATINHOS GRÃOS EM CADA PRATINHO RESTO TOTAL DE GRÃOS

3ª

JOGO DOS RESTOS
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5 Veja abaixo o registro feito por Letícia para calcular o total de feijões na quinta 
rodada do Jogo dos restos:

 

a) Use as informações apresentadas no registro de Letícia para preencher, na tabe-
la abaixo, os dados referentes à jogada dela.

RODADA PRATINHOS GRÃOS EM CADA PRATINHO RESTO TOTAL DE GRÃOS

5ª

b) Compare seus registros com os de seus colegas. Todos preencheram a tabela 
da mesma forma que você? Anote as conclusões. 

6  Nas quatro primeiras rodadas do Jogo dos restos, Pedro usou a adição para 
calcular o total de grãos. Ele poderia usar a multiplicação? Se sim, como ficariam 
os registros de cálculo em cada rodada?
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7 Resolva os problemas a seguir junto com um colega:

a) Na primeira rodada do jogo, Juliana tinha 48 grãos e os distribuiu em 6 pratinhos. 
Quantos grãos ela colocou em cada pratinho?

b) Na última rodada da mesma partida, Juliana tinha 75 grãos. Conseguiu distribuir 
todos e ficou com 15 grãos em cada pratinho. Quantos pratinhos ela usou?

c) Comparem os dois problemas que vocês resolveram e discutam sobre as se-
guintes questões:

• O que eles têm de parecido?
• O que eles têm de diferente?
• Qual deles vocês acharam mais fácil resolver? Por quê?

JOGO DOS RESTOS
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8  A tabela abaixo foi preenchida por Lucas durante uma partida, mas alguns nú-
meros foram apagados. Descubra qual é o número que completa cada linha e ano-
te-o na tabela. Em seguida, confira os registros feitos por um colega e, se discordar 
de algum, conversem sobre como cada um pensou para preencher sua tabela.

RODADA PRATINHOS GRÃOS EM CADA PRATINHO RESTO TOTAL DE GRÃOS

1ª 6 4 5

2ª 5 2 22

3ª 7 1 36

4ª 4 9 39

5ª 3 2 41

9 Nesse jogo, vence quem ficar com o maior total de restos ao final das cinco 
rodadas. Discuta com seus colegas se é possível controlar a quantidade de grãos 
que ficarão fora dos pratinhos em cada rodada (o resto). Justifique e anote suas 
conclusões.

Genifer Vitoria Alves
EM João Pedro dos Santos
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o que nos dizem
as embalagens

REBECA SILVA
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o que nos dizem as embalagens
1  Para realizar esta atividade, você e seus colegas precisarão de embalagens 

de produtos industrializados (ou dos rótulos delas) e de uma folha de papel. Reúnam-
-se em equipes de quatro integrantes e observem as embalagens (ou rótulos). Que 
tipo de informação essas embalagens (ou rótulos) fornecem ao consumidor sobre 
os produtos contidos nelas?

a) Numa folha à parte, façam uma lista para identificar essas informações.

b) Troquem a lista que vocês fizeram com outra equipe e verifiquem se essa lista 
apresenta os mesmos tipos de informação registrados por vocês.

2 O professor fará um registro no quadro e destacará algumas das informa-
ções. Copie-as no espaço abaixo e discutam a seguinte questão: o que há em 
comum entre elas? Registre as conclusões.

3 Se vocês quiserem classificar todas as embalagens da classe, usando como 
critério as informações sobre a quantidade do produto das embalagens, quantos 
grupos diferentes poderiam ser formados? Por quê? Converse no grupo sobre essa 
questão e depois registrem abaixo as conclusões.

4 Organizem todas as embalagens da classe em quatro grupos de acordo com 
a forma como é determinada a quantidade do produto de cada uma. Vocês deverão 
fixá-las em quatro painéis diferentes e decidir o nome que darão a cada grupo. 
Registre no espaço abaixo quais foram os grupos formados.
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5  Cristiane queria aproveitar o arroz que so-
brou do almoço e, remexendo nas gavetas de 
casa, encontrou a receita ao lado, que era de 
sua avó.

Você acha que, com esta receita, Cristiane pode-
rá fazer os bolinhos de forma que fiquem iguais 
aos da avó? Por quê?

6  A lista abaixo contém a medida de cada ingrediente da receita, mas não na 
mesma ordem em que foram apresentados. Ajude Cristiane anotando o ingrediente 
que, na sua opinião, corresponde a cada uma das medidas. 

14 g (1 colher de sopa)  

240 g  

120 g (ou meia xícara)  

100 ml (ou 8 colheres de sopa)  

4 

480 g (ou 2 xícaras)  

Compare com os registros de um colega e verifique se ele pensou da mesma forma.

O QUE NOS DIZEM AS EMBALAGENS

curiosidade
Os grãos que consumimos em nossa alimentação, 

como feijão, arroz e lentilha, costumam ser comerciali-
zados, nos supermercados, por massa (peso). Mas em 
algumas feiras livres esses grãos ou as frutas secas, 
como nozes, castanhas e amêndoas, são vendidos de 
um jeito diferente. Na Feira de São Joaquim, uma das 
mais antigas da nossa cidade, ninguém vai estranhar se 
você pedir um litro de farinha, de feijão ou de arroz.
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7  Na última frase da receita, onde se especifica o modo de fazer os bolinhos, 
estão faltando duas informações importantes para que eles não fiquem crus ou 
passem do ponto. Você sabe quais são? Converse com todos, depois registre as 
informações que faltam no espaço abaixo.

8  Observe novamente as embalagens coladas nos painéis. Você consegue 
identificar, em alguma delas, informações relacionadas às medidas de tempo ou de 
temperatura? Quais são essas informações? 

9 Nas atividades anteriores, vocês exploraram atributos que podem ser me-
didos. Agora pense em si mesmo. Você possui algum atributo que poderia ser 
medido? Quais são eles? 

Compare seus registros com aqueles feitos por seus colegas. Todos registraram 
os mesmos atributos?

10 Agora converse com a turma sobre como vocês poderiam proceder para medir 
os atributos registrados na questão anterior. Depois responda às seguintes questões:

a) Existe uma única forma de medir cada atributo? 

 

b) Há formas melhores de medir um determinado atributo? Por quê? 
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grandezas
São os atributos de um objeto ou elemento que podem ser medidos. 

O comprimento, a massa, a capacidade, o tempo e a temperatura são 
exemplos de grandezas.

O QUE NOS DIZEM AS EMBALAGENS

11  Na receita dos bolinhos de arroz, você viu a utilização de diferentes unidades 
de medida. Algumas mais precisas (convencionais), como o grama (g) e o mililitro 
(ml), outras menos precisas (não convencionais), como xícara e colher. Preencha a 
tabela abaixo com unidades de medida que você já conhece e depois compartilhe 
com o grupo para a construção de um painel coletivo.

12  Complete o quadro abaixo de acordo com os objetos ilustrados em cada coluna.

 GRANDEZAS
UNIDADES DE MEDIDA
NÃO CONVENCIONAIS

 UNIDADES DE MEDIDA 
CONVENCIONAIS

Comprimento

Massa (peso)

Capacidade

Tempo

Temperatura
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OBJETO

Grandezas que 
podemos relacionar 

a esse objeto

Instrumentos que 
poderiam ser usados 

para medir

Estimativa do resultado 
da medição
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leitura, escrita 
e comparação 
de números

REBECA SILVA
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PELA PRIMEIRA VEZ A POPULAÇÃO 

DE FEIRA DE SANTANA PASSA DE 600.000

Na estimativa publicada no Diário Oficial da União 

nesta quinta-feira (29/8), a população estimada para 

junho de 2013 é de 606.139 habitantes. A estimativa 

de 2012 foi de 568.099 e no Censo de 2010, a popu-

lação contada foi de 556.642. É uma população maior 

que a do estado de Roraima, que tem 488.072 habi-

tantes, de acordo com a estimativa do IBGE.

OPORTUNIDADE: APARTAMENTO 

EM SÃO MARCOS  

Apartamento de 1 quarto, sala, cozinha, 

banheiro social e área de serviço.

Valor: R$ 95.000,00

INAUGURAÇÃO DA ARENA 
FONTE NOVA TEM GOLEADA

Muita emoção antes da partida, nenhuma 
confusão entre torcedores rivais, nenhum 
problema grave no estádio. Arquiban-
cadas estavam cheias, mas não lotadas - 
foram 37.274 pagantes num espaço cuja 
capacidade é de de 51.708 pessoas.

VENDO MOTO YES 125C
Vendo moto Suzuki Yes 125c, ano 2011 ou troco a moto e um Palio 2002 básico 2p por um carro do ano acima de 2007Valor: R$ 4.000,00

MUSEU GEOLÓGICO DA BAHIA
O Museus Geológico conta, em seu acervo, 
com 2.500 amostras catalogadas de minerais, 
rochas e fósseis e 80 objetos sobre a técnica ru-
dimentar de ourivesaria e mineração, além da 
rica documentação de caráter histórico-cientí-
fico, com destaque para a coleção de quartzos.
O Museu Geológico da Bahia fica na Avenida 
Sete de Setembro, 2.195, Corredor da Vitória

APARTAMENTO NO BAIRRO 

DE IMBUÍ EM SALVADOR

  

Apartamento com 2 quartos, suíte, 

varanda, andar alto, vista mar. To-

tal infraestrutura  de um condomí-

nio clube no Alto do Imbuí

Valor: R$ 310.000,00

ETIOS 2013 FLEX

4 portas, impecável. 
Com alarme, travas 
e vidros elétricos. 
Ar condicionado.

R$ 32.000,00

1  Observe os números destacados em cada recorte de jornal acima. Converse 
com os colegas e o professor sobre eles. 

O que eles têm em comum? Registre abaixo suas conclusões.

2 Entre os números listados abaixo, registre aquele que, na sua opinião: 

a) É o menor de todos. Explique por que você escolheu esse número. 

b) É o maior de todos. Explique por que você escolheu esse número.

leitura, escrita e comparação 
de números

37.274 

568.099556.642

488.072 51.708 

32.0004.000

2.013 

LEITURA, ESCRITA E COMPARAÇÃO DE NÚMEROS
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Compare seus registros com os de seus colegas e verifique se todos escolheram 
os mesmos números que você. Em caso negativo, discutam sobre quais são os 
números corretos para cada questão.

3 Em duplas, registrem numa folha de papel os números destacados em cada 
recorte de jornal, organizando-os em uma única lista, do menor para o maior. Depois 
comparem a lista de vocês com a de outras duplas.

4  Compare os números em cada item e assinale com um X o de maior valor:

a) (    ) 199.999     (    ) R$ 45.570,00      (    ) 400.000

b) (    ) 110.000     (    ) 101.000              (    ) 111.000

c) (    ) 305.540     (    ) 305.054              (    ) 305.450

5  Se você tivesse de ajudar um colega a realizar uma ordenação de números 
maiores do que mil, a exemplo do que foi feito nas atividades anteriores, que dicas 
você poderia dar a ele? Registre-as no espaço abaixo.

6  Quando se escrevem números da grandeza dos milhares, é comum a utiliza-
ção de um ponto (ou de um espaço) para separar os algarismos. Esse ponto ajuda 
na leitura dos números? Como? Discuta esse assunto com todos e registre abaixo 
as conclusões.
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7  No quadro abaixo, foram registrados os números correspondentes à população 
de dez cidades baianas, mas o digitador cometeu erros ao colocar o ponto em alguns 
deles. Marque um X naqueles em que o ponto foi usado de forma inadequada:

MUNICÍPIO NÚMERO DE HABITANTES

Abaíra 9.226

Aiquara        47.67       

Barreiras 153.918

Camaçari      28.6919      

Conde 26.194

Entre Rios 43.006

Irajuba          747.2     

Juazeiro 218.324

Muritiba         3074.3       

Tucano 55.777

Fonte: www.cidades.ibge.gov.br, acesso em 16/9/2015

8  Registre de forma correta os números nos quais o digitador cometeu um erro. 
Faça isso no próprio quadro acima.

9  Veja no quadro abaixo como se leem alguns números da grandeza dos milhares.

1.000    Um mil 10.000    Dez mil 100.000    Cem mil

Agora, com base nessas informações, escreva como devem ser lidos os números 
correspondentes à população das seguintes cidades:

Abaíra – 9.226    

Entre Rios – 43.006  

Camaçari – 286.919  

Muritiba – 30.743  
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10  Observe as sequências abaixo e complete-as com os números que estão 
faltando.

11  Qual é o menor número que você poderia escrever usando:

a) 4 algarismos? 

b) 5 algarismos? 

c) 6 algarismos? 

12  Qual é o maior número que você poderia escrever usando:

a) 4 algarismos? 

b) 5 algarismos? 

c) 6 algarismos? 

13  Descubra qual foi o número registrado por Francisco e anote-o.

7.000

22.000

700.000

4.000

20.500

a) 

b) 

c) 

21.000

500.000

12.0003.000

20.000 23.500

600.000
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14   Resolva os problemas a seguir usando uma calculadora.

a) Digite na calculadora o número 340.000. Agora transforme-o em 350.000 fazen-
do as operações que julgar mais adequadas. Mas, atenção, você não pode apagar 
o primeiro número e digitar o segundo. Registre abaixo, passo a passo, o que fez 
para realizar a transformação e compare seus procedimentos com os dos colegas. 

b) Digite na calculadora o número 17.850. Agora transforme-o em 10.850 fazendo 
as operações que julgar mais adequadas. Mas, atenção, você não pode apagar o 
primeiro número e digitar o segundo. Registre abaixo, passo a passo, o que fez 
para realizar a transformação e compare seus procedimentos com os dos colegas. 
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c) Digite na calculadora o número 162.500. Agora transforme-o em 62.500 fazendo 
as operações que julgar mais adequadas. Mas, atenção, você não pode apagar o 
primeiro número e digitar o segundo. Registre abaixo, passo a passo, o que fez 
para realizar a transformação e compare seus procedimentos com os dos colegas. 

d) Digite na calculadora o número 10.560. Agora transforme-o em 10.960 fazendo 
as operações que julgar mais adequadas. Mas, atenção, você não pode apagar o 
primeiro número e digitar o segundo. Registre abaixo, passo a passo, o que fez 
para realizar a transformação e compare seus procedimentos com os dos colegas. 

15  Qual é o menor número possível de aperto de teclas que poderiam ser feitos 
numa calculadora para realizar cada uma das transformações anteriores? Registre:

a) 340.000 em 350.000 -  
    
b) 17.850 em 10.850 - 

c) 162.500 em 62.500 - 

d) 10.560 em 10.960 - 
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corpos geométricos 
1 Observe a coleção de corpos geométricos que o professor mostrará a vocês 

na sala de aula e responda:

a) O que eles têm em comum?

b) O que eles têm de diferente?

2  Observe como os corpos geométricos representados no quadro abaixo fo-
ram classificados de acordo com a forma. 

Qual foi o critério usado nessa classificação? 
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CORPOS GEOMÉTRICOS

3  As crianças de uma turma de 4º ano usaram diferentes corpos geométricos 
para carimbar figuras em um painel pintando-os com tinta guache.

Observe as representações dos corpos geométricos abaixo. Que formas geomé-
tricas você poderia carimbar com eles? Desenhe essas formas numa folha à parte.

O professor fará uma lista com o nome das figuras desenhadas por todo o grupo. 
Essa lista deverá ser usada para realizar a próxima atividade.
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4 Junto com um colega, anote o nome e a quantidade de figuras geométricas 
que você poderia carimbar usando como modelo cada um dos corpos geométricos 
representados a seguir: 
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5 Observe como os poliedros representados abaixo foram separados em dois 
grupos distintos.

Em qual dos grupos você colocaria o poliedro representado abaixo? Explique como 
você pensou para fazer essa classificação. 

6  Na atividade anterior, os poliedros representados foram separados em pris-
mas e pirâmides. Converse com todos sobre o que diferencia os prismas das pirâ-
mides. Depois registre aqui suas conclusões.

prismas pirâmides

CORPOS GEOMÉTRICOS
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aresta

7 Observe na ilustração abaixo os elementos que foram destacados em cada 
um dos poliedros representados.

De acordo com a ilustração, escreva com suas palavras:

a) O que é uma face?

b) O que é uma aresta?

c) O que é um vértice?

prisma de base triangular pirâmide de base quadrada

face

aresta

vértice

vértice

face
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8  Reúna-se com mais três ou quatro colegas e comparem as respostas. 

a) Escreva abaixo as palavras ou expressões que se repetiram nos registros de 
vocês em relação a cada elemento.

b) O professor escreverá no quadro a definição de cada elemento. Compare com as 
definições feitas por seu grupo e escolha as que mais se assemelham.

9  O professor entregará a vocês algumas caixas com o formato dos corpos 
geométricos. Escolha uma delas e desmonte-a. Você irá obter um modelo planifica-
do do corpo geométrico. Reproduza esse modelo numa folha à parte.

10  Os desenhos abaixo são modelos planificados (ou desmontados) de alguns 
corpos geométricos. Marque com um X somente os modelos com os quais podem 
ser construídas pirâmides:

face aresta vértice

(      ) (      ) (      )

CORPOS GEOMÉTRICOS
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11  Complete a tabela registrando o número de faces, arestas e vértices de cada 
poliedro:

POLIEDRO FACES ARESTAS  VÉRTICES

Prisma triangular

Prisma hexagonal

Tetraedro

Prisma retangular

Cubo

Pirâmide quadrada
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12 Observe o cubo mostrado na foto:

a) Como ele ficaria se fosse desmontado? Faça um modelo 
de planificação desse cubo no quadro abaixo.

b) Compare seu desenho com o de seus colegas. Todos fizeram o mesmo modelo 
de planificação? 

13  Reúna-se com alguns colegas e desenhe abaixo diferentes modelos de plani-
ficação de um cubo. Se necessário, faça-os numa folha à parte para testá-los. 

CORPOS GEOMÉTRICOS
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14  Reveja o que foi estudado sobre os corpos geométricos e, em seguida, 
responda às questões:

a) Você se lembra de algumas palavras ou expressões importantes sobre os cor-
pos geométricos? Escreva-as abaixo:

b) O que você já sabia ou já conhecia sobre os corpos geométricos e foi retomado 
nessas aulas?

c) O que você não sabia ou não conhecia sobre os corpos geométricos e aprendeu 
nessas aulas?

curiosidade
A palavra poliedro tem origem no idioma grego. O 

início, poli, vem de póly e quer dizer vários. A termi-
nação edro vem de hedra e quer dizer face. Poliedro 
é um corpo geométrico com várias faces. No antigo 
Egito, grandes construções foram erguidas em forma 
de pirâmides, que eram usadas como sepulturas para 
os faraós. Algumas dessas pirâmides existem até hoje 
e são muito visitadas por turistas do mundo todo.
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os números de um teatro

1  Num fim de semana, aconteceram dois eventos diferentes na sala principal do 
TCA. O primeiro recebeu um público de 1.343 pessoas e o segundo 1.477 espec-
tadores. Quantas pessoas a sala principal recebeu, ao todo, nesse fim de semana?

O maior e mais importante centro artístico da nossa cidade é o Teatro Castro 
Alves (TCA), no bairro Campo Grande, onde são exibidas peças teatrais, shows mu-
sicais, apresentações de dança e outras atrações culturais. O complexo do TCA 
é composto de três espaços: a sala principal, a sala do coro e a concha acústica.

curiosidade

Vamos conhecer mais sobre esse importante teatro explorando números que contam 
um pouco da história e que nos dão uma ideia sobre o funcionamento dele? Nas pró-
ximas páginas, você será desafiado a resolver problemas matemáticos envolvendo 
situações reais ou fictícias sobre esse espaço cultural. 
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OS NÚMEROS DE UM TEATRO

2  Márcia e Raquel foram assistir a um show no TCA. As duas gastaram juntas 
R$ 90,00 com a compra dos ingressos e um lanchinho no Café Teatro Restaurante. 
Raquel gastou sozinha R$ 58,00. Sabendo disso, descubra:

a) Qual foi o valor gasto por Márcia?

b) Qual das duas gastou mais? Quantos reais a mais? 

3  Compare os problemas que você resolveu. Para qual deles foi mais difícil en-
contrar a resposta? Na sua opinião, o que faz com que um dos problemas seja mais 
difícil do que o outro?
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4  Veja abaixo algumas informações sobre a capacidade do Teatro Castro Alves. 

A sala principal do TCA abriga 1.554 espectadores. Juntas, a sala 
principal e a sala do coro têm capacidade para 1.751 espectadores.

De acordo com as informações apresentadas, descubra quantas pessoas a sala do 
coro pode abrigar. 

5  Em duplas, respondam às questões a seguir. Vocês podem usar calculadora, 
mas registrem numa folha à parte os cálculos realizados.

a) Se todos os alunos da sua escola fossem ao TCA assistir a uma apresentação 
na sala principal, haveria cadeiras suficientes? Explique por escrito como vocês 
descobriram a resposta. 

b) Em caso afirmativo, sobrariam cadeiras? Quantas? 

c) Em caso negativo, quantas cadeiras faltariam? 
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d) E na sala do coro? Seria possível acomodar todos os alunos da escola? Sobra-
riam ou faltariam cadeiras? Quantas? 

6  O Instituto Central de Educação Isaías Alves (Iceia), outro teatro da nossa 
cidade, no bairro do Barbalho, pode abrigar 254 pessoas a menos que a sala prin-
cipal do TCA. Qual é a capacidade do Iceia? 

7  Dos problemas apresentados até aqui, quais poderiam ser resolvidos: 

a) Por meio da adição?

b) Por meio da subtração?
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8  Leia o texto a seguir e converse sobre as informações apresentadas.

concha acústica
Entregue ao público em julho de 1959, como parte do Complexo Cultural 

Teatro Castro Alves, a concha acústica se consolidou a partir da década de 
1970 como o grande espaço cultural alternativo de Salvador, com espetácu-
los que marcaram época na história da música popular brasileira.

A concha acústica tem a forma de semiarena ao ar livre. O palco e a parte 
plana superior da plateia são cobertos por uma lona especial tensionada, 
fixada em estruturas metálicas. Possui seis camarotes, com capacidade para 
120 pessoas no total. A plateia tem capacidade para 5.500 pessoas.

Fonte: www.tca.ba.gov.br, acesso em 11/9/2015

a) Somente uma das alternativas abaixo mostra a capacidade total da concha acús-
tica. Sem realizar o cálculo no papel, escolha duas dessas respostas que você 
poderia descartar por ser absurdas.   
(    ) 6.700 pessoas                 (    ) 5.620 pessoas
(    ) 5.600 pessoas                 (    ) 5.380 pessoas

b) Explique, por escrito, como você pensou para escolher esses números. 

c) Veja o que Maria disse quando leu o texto:

Você concorda com Maria? Explique como ela pode ter pensado para chegar a essa 
conclusão. 
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d) Observe a planta da concha acústica. A plateia foi pintada de laranja. Ela está 
dividida em cinco setores, separados pelas escadas de acesso, pintadas de branco.

Sabendo que a plateia tem capacidade para 5.500 pessoas, faça uma estimativa do 
número de pessoas que poderiam se sentar em cada setor e registre nos quadros 
correspondentes. Se achar necessário, use a calculadora para ajudá-lo. Depois, 
compare seus registros com os de um colega. Vocês chegaram aos mesmos nú-
meros? Na sua opinião, seu colega fez uma boa estimativa? Explique.

 

e) Na atividade anterior, você decompôs o número 5.500 na soma de cinco par-
celas. Mostre pelo menos duas formas diferentes de decompor esse número na 
soma de:

Duas parcelas 

Três parcelas 

Quatro parcelas

OS NÚMEROS DE UM TEATRO
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9  Considerando que a capacidade da sala principal do TCA é de 1.554 pes-
soas, da sala do coro é de 197 pessoas e da concha acústica é de 5.620 pessoas, 
qual seria o total de espectadores se fossem realizados três eventos ao mesmo 
tempo, cada qual em um dos três espaços do TCA, todos lotados? 

a) Faça uma estimativa e registre-a. Depois compare o número com o dos colegas. 

b) Faça os cálculos necessários para conferir se você fez uma boa estimativa.

10  O quadro a seguir mostra algumas possibilidades para o número de espec-
tadores em dias de funcionamento dos três espaços do TCA. Complete o quadro 
com as informações que estão faltando em cada linha, depois use uma calculadora 
para conferir os registros:

TOTAL SALA PRINCIPAL SALA DO CORO CONCHA ACÚSTICA

5.300 1.270 145

3.455 970 2.387

4.560 180 2.875

6.500 5.150

curiosidade
O Teatro Castro Alves abre mensalmente as portas da sala principal à comuni-

dade ao preço de R$ 1,00 para exibir apresentações das mais diversas linguagens 
artísticas. A iniciativa é do projeto Domingo no TCA, que, além de contribuir para a 
acessibilidade e a formação de plateia, visa dinamizar a ocupação desse espaço, 
proporcionando à população baiana amplo acesso a espetáculos de qualidade.
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11 Sem fazer o cálculo exato, responda:

a) O resultado de 5.457 - 2.999 é maior ou menor do que 3.000? Escreva como 
você pensou para responder: 

b) O resultado de 2.999 - 1.100 é maior ou menor do que 2.000? Escreva como 
você pensou para responder:  

c) O resultado de 2.000 - 428 é maior ou menor do que 1.500? Escreva como você 
pensou para responder: 

12  Escreva um problema matemático para cada cálculo abaixo:

a) 1.352 + 684 

b) 2.150 - 879

OS NÚMEROS DE UM TEATRO
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qual é o corpo escondido?

Material
• Corpos geométricos variados.
• Uma caixa grande não transparente.
• Lápis e papel.

Participantes 
A classe toda, organizada em equipes de quatro alunos.

Objetivo
Descobrir o corpo geométrico escondido na caixa.

Como jogar
1. A equipe da vez tampa os olhos ou sai da classe. 
2. O professor escolhe um corpo geométrico, mostra-o para as demais equipes e 
o esconde dentro da caixa. 
3. Os alunos da equipe da vez retornam e, para descobrir o objeto escondido, 
formulam, no máximo, três perguntas sobre ele, que só poderão ser respondidas 
com SIM ou NÃO.
4. O professor responde às perguntas.
5. Com as respostas, a equipe decide qual é o corpo e fala para a classe. 
6. A caixa é aberta e, se a equipe acertar, ganha 1 ponto. 
7. Na rodada seguinte, o professor troca o corpo escondido e outra equipe terá 
de adivinhar.
8. Ganha a equipe que fizer mais pontos (depois de três ou quatro rodadas).

QUAL É O CORPO ESCONDIDO?
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1 Reúna-se com três colegas e observem as três perguntas elaboradas por uma 
equipe durante uma rodada:

a) Discuta com os colegas sobre as perguntas apresentadas e analise se, no con-
junto, foram boas. Registre suas conclusões: 

b) Sabendo que a resposta à primeira pergunta (feita por Suelen) foi sim, quais 
corpos poderiam ser descartados?

c) Com essa resposta (indicando que o corpo tem pontas), é possível antecipar a 
classe à qual pertence o corpo escondido? Por quê?

d) Você trocaria alguma das perguntas feitas pelas crianças? Qual ou quais? Justifique. 

SUELEN
LUCAS

CAMILE
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2  Veja a primeira pergunta feita por outra equipe e a respectiva resposta:

Entre as opções abaixo, assinale com um X aquelas que você não considera uma 
boa opção para a próxima pergunta dessa equipe:

a) (     ) É uma pirâmide?
b) (     ) Tem superfícies curvas?
c) (     ) Tem 6 faces?
d) (     ) Tem mais que 6 faces?
e) (     ) Tem vértices?
f) (     ) Tem faces em forma de triângulo?
g) (     ) É um cilindro?
h) (     ) É um prisma?

3  Descreva o que pensou para escolher cada alternativa na questão anterior:

QUAL É O CORPO ESCONDIDO?
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4  Numa rodada do jogo Qual é o corpo escondido?, foram feitas perguntas con-
forme a ordem abaixo. Considerando as respostas dadas, quais perguntas seriam 
desnecessárias. Assinale-as com um X.

a) (    ) É uma pirâmide? SIM
b) (    ) Tem superfícies curvas? NÃO
c) (    ) Tem 6 faces? NÃO
d) (    ) Tem mais que 6 faces? SIM
e) (    ) Tem vértices? SIM
f) (    ) Tem faces em forma de triângulo? SIM
g) (    ) É um cilindro? NÃO
h) (    ) É um prisma? NÃO

5  De acordo com as perguntas e respostas apresentadas anteriormente, qual 
é, na sua opinião, o corpo escondido? Justifique.

Compare sua resposta com a dos demais e veja se todos registraram o mesmo.

curiosidade
Na Irlanda do Norte, Europa, há uma interessante formação rochosa, com apro-

ximadamente 40.000 colunas de basalto, a maioria com a forma de prismas hexa-
gonais. Segundo os visitantes, elas são tão perfeitas que parecem ter sido feitas 
por mãos enormes. Talvez por isso tenha sido batizada com o nome de Calçada 
dos Gigantes. O topo das colunas forma degraus, que descem do penhasco até 
sumirem no mar. As mais altas chegam a 12 metros.
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6  Observe a ilustração dos corpos geométricos no quadro abaixo:

Agora leia as dicas abaixo e responda:

a) Sou um poliedro.
    Tenho mais de 6 faces.
    Nenhuma de minhas faces tem forma de triângulo. 
    Quem sou eu?

b) Minha superfície não é curva.
    Tenho 12 arestas.
    Minhas faces têm todas a mesma forma. 
    Quem sou eu?

c) Não sou um prisma. 
    Tenho vértices.
    Minhas faces são 5.
    Quem sou eu?

prisma triangular

prisma hexagonal

pirâmide pentagonal

tetraedo

prisma 
quadrangular

cubo

prisma 
retangular

pirâmide quadrada

 
prisma pentagonal

pirâmide hexagonal

esfera

cone

cilindro

QUAL É O CORPO ESCONDIDO?
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7 Agora é você que escreve as dicas!

a) Escolha um dos corpos geométricos mostrados no quadro da página anterior e 
formule pistas que ajudem a descobrir que corpo ele é.

b) Troque seu caderno com o de um colega. Cada um deve tentar descobrir o que 
o outro escolheu.

c) Confira a resposta registrada pelo colega. O corpo indicado por ele corresponde 
ao que você escolheu? Caso não corresponda, converse com ele e peça que expli-
que como pensou para chegar a essa resposta.  

d) Depois dessa conversa, você mudaria alguma das dicas que registrou? Por quê? 

8  O professor irá registrar no quadro as dicas dadas por alguns alunos e a re-
posta do colega ao qual elas foram apresentadas. Analisem os registros e discutam 
sobre as seguintes questões: As dicas foram bem elaboradas? Por que?
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atividades de avaliação

Nome:  

Ano:      Data:  

1 O quadro abaixo apresenta os números referentes à população de dez cida-
des baianas em ordem alfabética. Preencha o quadro à direita com os mesmos 
dados, mas organizando os municípios de acordo com o número de habitantes 
em ordem decrescente, ou seja, começando por aquele que tem maior número de 
habitantes até chegar àquele que tem o menor.

MUNICÍPIO NÚMERO DE HABITANTES

Abaíra 9.226

Aiquara       4.767

Barreiras 153.918

Camaçari    286.919

Conde 26.194

Entre Rios 43.006

Irajuba         7.472

Juazeiro 218.324

Muritiba        30.743

Tucano 55.777

2 Escreva o valor do algarismo destacado em cada número:

 

3  O número 6.010 é igual a:

(     )  6.000 + 1         (     )  600 + 10          (     )  6.000 + 10           (     )  60 + 10

a) 23.578  b) 172.600 

c) 198.340  d) 7.234 

MUNICÍPIO NÚMERO DE HABITANTES

atividades de avaliação
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4  Tucano tem 55.777 habitantes; e Muritiba, 30.743. De acordo com essas 
informações, marque com um X as alternativas verdadeiras:

(     )  Muritiba e Tucano têm, juntas, mais de 100.000 habitantes.
(     ) Tucano tem aproximadamente 86.000 habitantes a mais que Muritiba.
(     ) Tucano tem aproximadamente 25.000 habitantes a mais que Muritiba.
(     ) Muritiba tem aproximadamente 25.000 habitantes a menos que Tucano.
(     ) Juntas, as duas cidades têm aproximadamente 86.000 habitantes.

5  De acordo com os dados apresentados na tabela do Jogo dos restos, assina-
le com um X somente as alternativas que apresentam um cálculo por meio do qual 
é possível determinar a quantidade total de grãos nos pratinhos:

RODADA PRATINHOS GRÃOS EM CADA PRATINHO RESTO TOTAL DE GRÃOS

3ª 6 9 4

(     ) 6 + 9 + 4
(     ) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 4
(     ) 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6
(     ) 6 x 9 + 4

6  Marina tinha 25 grãos e distribuiu todos eles igualmente em 6 pratinhos.
De acordo com essa informação, assinale com um X as alternativas verdadeiras:

(     ) Ela colocou mais de 5 grãos em cada pratinho.
(     ) Após realizar a distribuição, não sobrou nenhum grão fora dos pratinhos.
(     ) Cada pratinho ficou com 4 grãos.
(     ) Após realizar a distribuição, ainda sobraram 7 grãos fora dos pratinhos.
(     ) Após realizar a distribuição, sobrou apenas 1 grão fora dos pratinhos.

7  O resultado da adição 4.650 + 7.300 está mais próximo de:

(     )   9.000
(     ) 12.000
(     ) 11.000
(     ) 10.000
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8 Numa escola há 742 alunos, sendo que 328 são meninas. Quantos são meninos?

 

9 Marina precisa medir o tamanho da sua mesa de jantar para comprar uma toa-
lha. Assinale com um X os instrumentos que ela pode usar para realizar essa medição:

(     ) termômetro   (     ) régua
(     ) balança   (     ) trena
(     ) fita métrica   (     ) copo de medidas
(     ) a própria mão

Entre os instrumentos que você assinalou, qual você considera o mais adequado? 
Por quê?

10  Marque cada unidade de medida com a letra da grandeza correspondente:

A para unidades de medida de COMPRIMENTO   
B para unidades de medida de TEMPO   
C para unidades de medida de MASSA   
D para unidades de medida de TEMPERATURA
E para unidades de medida de CAPACIDADE   

(    ) quilograma (kg)  (    ) segundo (s)  (    ) mililitro (ml)
(    ) hora (h)   (    ) tonelada (t)  (    ) grau Celsius (ºC)
(    ) litro (l)   (    ) metro (m)  (    ) minuto (min)
(    ) quilômetro (km)  (    ) mês  (    ) grama (g)
(    ) ano    (    ) centímetro (cm) (    ) milímetro (mm)

11  Qual dos recipientes abaixo tem capacidade máxima para 5 litros?

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO
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12  Desenhe as figuras que você poderia obter carimbando cada uma das faces 
do corpo geométrico mostrado abaixo:

 

13  Observe os corpos geométricos a seguir e assinale as alternativas que con-
têm informações verdadeiras sobre eles:

(    ) Os dois são pirâmides.
(    ) Ambos têm faces triangulares.
(    ) Os dois são prismas.
(    ) Eles têm o mesmo número de faces.
(    ) Um é uma pirâmide e o outro é um prisma.
(    ) Os dois são poliedros.
(   ) Os dois têm faces quadradas.
(   ) Os dois têm o mesmo número de vértices.
(    ) O prisma tem um número maior de arestas do que a pirâmide.

14 Que quadros contêm as figuras com as quais é possível montar os corpos 
redondos mostrados abaixo?

a (    ) 

b (    ) 

c (    ) 

d (    ) 






