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um material com a identidade da rede

Prezado educador,

É com imensa alegria e satisfação 
que a Secretaria Municipal da Educa-
ção compartilha com a comunidade 
educativa os Cadernos Pedagógicos 
de Língua Portuguesa e de Matemáti-
ca do Programa Nossa Rede – Ensino 
Fundamental I. Esse material foi cons-
truído a várias mãos, na certeza de que 
nossos estudantes podem ler o mundo 
para escrever 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 publi-

cação de Diretrizes Curriculares Muni-
cipais e de materiais pedagógicos, a 
realização da formação continuada de 
educadores e a avaliação escolar com-
põem o escopo desse programa. Tudo 
isso para transformar nossa realidade 
educacional e garantir os direitos de 
aprendizagem de cada um dos estu-
dantes 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
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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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 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 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 
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



MATEMÁTICA - 4º ANO 1010 MATEMÁTICA - 4º ANO 

para discutir
entre todos

hora do 
jogo

O Caderno do Aluno de Matemática 
traz as sequências didáticas que serão 
trabalhadas 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 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.
Ícones que indicam como a 
classe pode ser organizada.

o caderno
do aluno

como é...

Espaço para a resposta 
do aluno.

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

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.

 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

como é...
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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, é um lugar 
privilegiado, em que o aluno exercita 
o confronto de ideias e a gestão da 
verdade 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 mate-
rial, o ensino se dá com base na apre-
sentação de problemas que inicialmen-
te o aluno não sabe como resolver, mas 
tem recursos para começar a fazê-lo. 
Consequentemente, não se espera que 
ele acerte na primeira tentativa. Pelo 

contrário, é a dificuldade que permitirá 
aprender algo com base na maneira de 
fazer e na reflexão sobre o realizado. 
Dessa forma, novos conhecimentos 
são produzidos, modificando, enrique-
cendo ou reformulando os anteriores. 
Para ser considerado um problema, 
tem de haver um desafio e diversas es-
tratégias 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 di-
versos tipos de problema. Alguns po-
derão ser solucionados com a decisão
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ensinar e aprender matemática

sobre o cálculo a ser efetuado. Mas 
isso não é tudo. Muitos exigirão a aná-
lise de diferentes estratégias, inclusive 
com erros, e a produção e interpre-
tação de informações sobre a locali-
zação 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 co-
laborar para a superação deles requer 
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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jogo dos restos
pág. 11

com esta sequência, 
espera-se que os alunos
• Progridam da contagem ao cálculo, 
relacionando os procedimentos de 
contagem com os procedimentos de 
cálculo (tanto aditivos quanto multipli-
cativos).

• Apropriem-se da linguagem matemá-
tica convencional da multiplicação. 

conteúdo
• Multiplicação do tipo proporcionalida-
de simples. 

tempo estimado
• Seis aulas.

material
• Pratinhos de plástico ou de papelão 
(6 por equipe). Como alternativa, po-
dem ser tampas de plástico ou metal, 
como as de embalagem de achocola-
tado ou leite em pó, com cerca de 10 
centímetros de diâmetro.
• Dados suficientes para todos os gru-
pos (serão formados grupos de quatro 
alunos). 
• Feijão ou botões diversos (cerca de 
80 unidades por grupo). 
• Tabela individual de pontuação. 
• Quadro por grupo, para registro do 
resto total dos jogadores (conforme 
modelos nas páginas 71 e 72).

introdução
Esta sequência oferece aos alunos 

um contexto significativo de exploração 
da multiplicação em situações de pro-
porcionalidade simples. Esse contexto 
é dado por meio de um jogo – o Jogo 
dos restos, desenvolvido no laboratório 
do Programa de Estudo e Pesquisas 
no Ensino da Matemática (PROEM) da 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP) – e da proposição de 
problemas sobre ele. 

Embora já conheçam a multiplica-
ção, é comum que crianças que estão 
no início do 4o ano ainda recorram à 
contagem unitária para resolver os de-
safios apresentados ao longo das parti-
das e dos problemas propostos. 

Antes de apresentar o jogo à tur-
ma, é recomendável que você leia as 
regras, separe o material necessário 
e simule uma jogada. Tire cópias das 
tabelas de pontuação individual e de 
registro dos restos que estão anexas 
nas páginas 71 e 72 ou baixe-as da pla-
taforma Nossa Rede (www.nossarede.
salvador.ba.gov.br) e imprima-as em 
quantidade suficiente. O jogo é indicado 
para grupos de três ou quatro alunos, 

JOGO DOS RESTOS - CADERNO DO PROFESSOR



MATEMÁTICA - 4º ANO 1818 MATEMÁTICA - 4º ANO 

pág. 12
No Jogo dos restos, cada partici-

pante distribui, em quantidades iguais 
(por pratinho), os feijões do punhado 
que pegou e registra a sobra (o resto) 
e o total de feijões do punhado. Ao fi-
nal de cinco rodadas, ganha quem tiver 
a maior soma dos restos. Esse valor 
deve ser anotado no quadro de registro 
dos restos. É importante ressaltar que, 
nesse jogo, ganhar ou perder depende 
da sorte, pois o jogador não sabe a 
quantidade de pratinhos que pegará a 
cada jogada e, portanto, não pode con-
trolar o resto.

A melhor estratégia para realizar a 
distribuição é contar os feijões do pu-
nhado, dividir mentalmente essa quan-
tidade pelo número de pratinhos e já 
colocar, de uma só vez, o número de 
grãos que caberá a cada pratinho. As 
crianças, entretanto, não agem assim. 
Elas realizam a distribuição sem contar 
o total de grãos, colocando-os nos pra-
tinhos de um em um, às vezes de dois 
em dois, até que não seja mais possível 
distribuir, respeitando a regra de que 
todos os pratinhos devem receber a 
mesma quantidade.

Do ponto de vista didático, o objeti-
vo é que elas sejam capazes de deter-
minar o total de grãos com base nos 
números da tabela. Assim, se um aluno 
usou 5 pratinhos, colocou 7 grãos em 
cada um e ainda sobraram 3 feijões, 
ele pode, por exemplo, fazer 5 x 7 = 
35 e 35 + 3 = 38 ou, ainda, 7 + 7 + 7 
+ 7 + 7 + 3 = 38. Esses procedimen-
tos não devem ser vistos como pré-re-
quisito para jogar. Eles são justamente 
o que as crianças vão aprender com o 
jogo, com suas intervenções e com os 
problemas propostos na sequência.

Ao circular pelos grupos durante a 
primeira partida, procure observar se 

mas, caso você considere mais produ-
tivo, proponha que uma das partidas 
seja jogada em duplas. Nesse caso, 
você vai precisar de mais dados. 

Com as crianças sentadas em 

roda, apresente as regras do jogo e 
simule uma partida com todas elas 
para que compreendam melhor como 
jogar e conversem sobre as regras. 
Outra opção é apresentar o jogo com 

os alunos já dispostos em grupos e 
deixá-los jogar enquanto você circula 
pelas equipes observando como estão 
se saindo. Lembre-se de que é impor-
tante formar grupos heterogêneos.
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realizam as distribuições conforme as 
regras, como determinam o total de 
grãos e como preenchem a tabela. 
Embora o uso de materiais de apoio 
devesse ser uma ação corriqueira 
nessa idade, alguns alunos podem ter 
dificuldades em função da falta de ex-
periência com esse tipo de atividade. 
Muitas vezes, nas aulas de Matemáti-
ca os materiais se restringem ao lápis 
e ao papel, o que acaba limitando as 
possibilidades de experimentação e 
de pesquisa da criança. Nesse caso, 
ela sentirá necessidade de realizar a 
contagem unitária dos grãos de cada 
pratinho para garantir a igualdade entre 
eles. Terminada a partida, recolha as 
tabelas de pontuação e os quadros de 
registro dos restos de cada grupo.

Depois da primeira partida, você 
terá um diagnóstico da turma em rela-
ção ao conteúdo em questão, poden-
do saber quem recorre à contagem 
unitária, quem usa procedimentos adi-
tivos e quem já adota procedimentos 
multiplicativos. Note, entretanto, que, 
mesmo já dominando procedimentos 
de cálculo, é possível que uma criança 
faça contagem unitária simplesmente 
porque dispõe dos feijões. Embora 
para os adultos o cálculo seja conside-
rado mais fácil ou eficaz, se a criança 
ainda não tem fluência no procedimen-
to, ela vai buscar o que lhe dá mais se-
gurança. Daí a importância de propor 
problemas sobre o jogo, por meio dos 
quais será possível analisar o uso de 

diferentes procedimentos de cálculo, 
bem como das respectivas notações 
convencionais. 

Na aula seguinte, é interessante re-
tomar as regras, analisando a tabela 
preenchida por um aluno na partida ini-
cial (uma dica é reproduzi-la no quadro, 
para que todos possam vê-la). Escolha 
uma tabela que contenha algum erro 
no preenchimento, como a não inclu-
são do resto no total de grãos, discuta 
possíveis erros cometidos no preenchi-
mento da tabela e diferentes formas de 
realizar a distribuição e de determinar 
o total de grãos.

Questione: “Por que o resto não pode 
ser desconsiderado na hora de determi-
nar o total de grãos?” e “Existe alguma 
forma de garantir a obtenção de um res-
to maior do que o dos adversários?”.

Peça que joguem novamente. Duran-
te a segunda partida, você pode circular 
entre os grupos e propor questões que 
levem a turma a pensar sobre os proce-
dimentos de contagem e/ou de cálculo. 
Se você observar que uma criança está 
contando um a um, pergunte como fi-
caria se juntasse os pratinhos de dois 
em dois (em geral, o dobro é conhecido 
pelas crianças e pode servir de âncora 
para a realização de cálculos). 

Você também pode pedir que um jo-
gador que já usa cálculos explique aos 
demais como chegou ao total de grãos. 
Mas lembre-se de que o jogo não deve 
se transformar em um pretexto para as 
crianças fazerem cálculos. Portanto, 

esse tipo de intervenção deve ser feita 
com bom senso, evitando atrapalhar o 
desenvolvimento do jogo, para não tirar 
o prazer da criança ao jogar.

A turma deve jogar pelo menos duas 
partidas antes de seguir para os pro-
blemas. Na primeira, é possível que 
as crianças joguem errado, pois ainda 
estarão se apropriando das regras. Na 
segunda, precedida pela discussão 
proposta, elas vão jogar melhor. 

Durante as partidas, os grãos es-
tão sempre disponíveis para a realiza-
ção da contagem unitária. Assim, se 
pretendemos que as crianças usem o 
cálculo e não o façam apenas porque 
o professor quer, é necessário explo-
rar situações nas quais elas não dis-
ponham dos grãos. Essa é a intenção 
central dos problemas. É muito impor-
tante que eles sejam explorados um 
por vez. 

Ao propor cada problema, é interes-
sante circular pela classe observando 
como estão resolvendo e que dificul-
dades encontram. Evite dar a resposta 
ou mostrar como resolver, mas faça 
perguntas que os ajudem a compreen-
der o enunciado: “Qual é a pergunta 
desse problema?”; “Ele apresenta algu-
ma informação que ajuda a responder 
a pergunta? Qual?”; “Ajudaria se você 
fizesse um desenho?”; e “O que você 
poderia desenhar?”. Vale ressaltar que 
os problemas deverão ser resolvidos 
sem a utilização do material do jogo 
(feijões e pratinhos).

Beatriz de Jesus Santos
EM Professora Hilda Fortuna de Castro
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43 grãos.

pág. 12

1 Quando os alunos terminarem de re-
solver esse primeiro problema, sugira 
que comparem a solução que deram  
com a de um colega, sempre expli-
cando o que pensaram. É possível que 
alguns representem a distribuição por 
meio de um desenho e depois realizem 
a contagem dos grãos. Outros podem 
recorrer a procedimentos de cálculo 
aditivos ou multiplicativos, como: 8 + 8 
+ 8 + 8 + 8 + 3 = 43 ou ainda 5 x 8 = 
40 e 40 + 3 = 43.

No primeiro caso, alguns podem 

contar nos dedos e outros pensar em 
juntar os números de dois em dois, fi-
cando com 16 + 16 + 8 + 3, depois 
com 32 + 8 + 3, depois com 40 + 3. 

É importante valorizar todas as so-
luções apresentadas e sugerir que as 
comparem. Chame a atenção para os 
procedimentos de cálculo mental que 
se apoiam no conhecimento dos do-
bros (como este último), para que os 
alunos tenham oportunidade de avan-
çar no cálculo em substituição aos pro-
cedimentos de contagem. 

2 É comum as crianças esquecerem 
de somar o resto ao preencher o to-
tal de grãos e é possível que algumas 
precisem representar a jogada por 
meio de um desenho para descobrir 
o erro. Assim como no problema an-
terior, evite dar a resposta ou sugerir 
diretamente que desenhem, mas sem-
pre proponha questões que as ajudem 
a pensar com autonomia para resolver 
problemas. Esse momento é propício 
para uma discussão em sala sobre a 
importância de considerar o resto na 
determinação do total de grãos.

Se na segunda partida a maioria 
ainda estiver recorrendo à contagem 
unitária, proponha a realização de uma 
terceira partida, na qual os alunos de-
verão registrar os dados das três pri-
meiras colunas e, só no final, calcular 
o total de grãos de cada rodada. Nes-
se caso, eles não terão mais os fei-
jões para realizar a contagem unitária 
e serão obrigados a usar as informa-
ções da tabela. Os cálculos realizados 
poderão ser feitos no verso da folha. 

Você pode elaborar outros proble-
mas que tenham como base os regis-

O número total de grãos, pois são 19 e não 18. 

Ele não considerou o resto na contagem.

tros de jogada da turma. As crianças 
gostam de ver a própria produção 
apresentada para os demais e explo-
rada em sala de aula. Mas cuidado 
para não expô-las e, com isso, cons-
trangê-las.
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3 e 4 Nestas atividades, a intenção é 
que o aluno interprete um registro pro-
duzido por outra criança. Cada número 
10 representa, ao mesmo tempo, um 
pratinho e a quantidade de grãos nele 
distribuída. Compreender esse duplo 
sentido ajuda a criança a entender a 
função e o significado do multiplicador 
em uma notação multiplicativa. Em 4 x 
10, o 4 indica o número de vezes que 
o 10 é repetido. Como a quantidade 
de grãos em cada pratinho deve ser a 
mesma, quando um número diferente 
é somado, pode-se inferir que ele é o 
resto (nesse caso, 2).

Sim, contando quantos números 10 ela registrou.

4     10               2    42

pág. 14

5 Este problema apresenta uma no-
tação multiplicativa, que precisa ser 
interpretada pelas crianças de acordo 
com as regras do jogo. Em função da 
comutatividade da multiplicação, ou 
seja, uma vez que a ordem dos fato-
res não altera o produto, as crianças 
podem ficar em dúvida sobre o número 
de pratinhos (3 ou 4). O resto 3, nesse 
caso, irá ajudar a determinar o número 
de pratinhos. Isso porque o resto nunca 
pode ser igual ao número de pratinhos 
ou maior do que ele. Caso contrário, 
seria possível continuar a distribuição, 
colocando pelo menos mais um grão 
em cada prato. Essa questão merece 
uma boa discussão com a turma.

4        3                3   15

JOGO DOS RESTOS - CADERNO DO PROFESSOR

Sim, foram 10 grãos em cada prato, pois todos têm que ter a mesma 

quantidade de grãos e o número 10 se repete quatro vezes.

Sim, porque ela acrescenta 2 aos 4 grupos de 10. Esse 2 representa o resto.
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6 Aqui, a intenção é que os alunos pro-
duzam notações multiplicativas ao ana-
lisar as notações aditivas apresenta-
das. Para isso, é importante que sejam 
capazes de interpretar essas notações 
aditivas com base em uma imagem 
mental da distribuição representada 
por elas no jogo. Portanto, ainda é pos-
sível que algumas crianças sintam ne-
cessidade de desenhar a distribuição.

7 Os dois problemas apresentados são 
de divisão, mas o primeiro configura 
uma divisão 1, ou partição, segundo a 
classificação proposta pelo pesquisa-
dor francês Gérard Vergnaud, no capí-
tulo XI do livro A criança, a matemática 
e a realidade, Ed. UFPR. Nessa cate-
goria, são conhecidos o número total 

de grãos e o número de partes nas 
quais foram distribuídos. E pede-se o 
valor de cada parte. Para resolver esse 
tipo de problema, é comum os alunos 
desenharem os pratinhos e realizarem 
a distribuição desenhando os feijões 
de cada pratinho (de um em um, dois 
em dois, cinco em cinco etc.). Ou de-

pág. 14

3 x 7 5 x 4

2 x 10

pág. 15

8 grãos

5 pratinhos

6 x 3

senhar os pratinhos e colocar números 
dentro deles, indicando a distribuição. 
Podem, ainda, ser mais econômicos e 
registrar, por exemplo, o número 5 em 
cada pratinho, verificando que o total 
é 30. Depois, anotam o número 2 em 
cada pratinho, somando mais 12 grãos 
(42 ao todo). Finalmente, registram o 
número 1 em cada pratinho. E somam 
os números colocados em cada prati-
nho (5 + 2 +1) para obter a quantidade 
de grãos em cada pratinho.

O segundo problema, ainda de acor-
do com Vergnaud, trata de uma divi-
são 2, ou por quota (para acomodar 
75 grãos, quantos pratinhos com 15 
grãos cada um foram usados?). O total 
e o valor de cada parte são conhecidos 
e busca-se o número de partes. 
 Embora ambos sejam problemas de 
divisão, representam desafios diferen-
tes, sendo que os do segundo tipo são, 
em geral, mais difíceis. Em problemas 
como esse, as crianças podem somar 
o número de grãos em cada pratinho 
(15) repetidas vezes até obter o re-
sultado 75. Depois, contam quantas 
vezes o 15 foi somado. Nesse caso, 
cada 15 representa 1 pratinho.
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8 Note, na tabela, que a incógnita está 
em lugares diferentes e isso muda mui-
to o desafio para quem o resolve. En-
quanto na primeira rodada o problema 
é de multiplicação direta, na segunda, 
na terceira e na quinta são de divisão. 

Na segunda e quinta rodadas, os 
problemas são de divisão 1, ou par-
tição e, nesses casos, divisão com 
resto. Na segunda rodada, 22 grãos 
foram distribuídos em 5 pratinhos e 
restaram 2 grãos. Quantos grãos ha-

via em cada pratinho? Para resolver, é 
possível pensar que há 20 feijões (22 
menos o resto), repartidos igualmente 
em 5 partes (pratinhos). Então, qual o 
valor de cada parte? Na quinta rodada, 
há 39 grãos (41 - 2), repartidos igual-
mente em três partes (pratinhos). Qual 
o valor de cada parte?

Já a terceira rodada traz uma divi-
são 2, ou por quota. Para acomodar 
35 grãos (36 menos o resto), quantos 
pratinhos com 7 grãos são necessá-

rios? Sabe-se o total e o valor de cada 
parte e busca-se o número de partes.

Como já mencionado, os dois tipos 
de problema apresentam desafios di-
ferentes. Assim, é importante que as 
crianças explicitem os procedimentos 
usados para preencher a tabela, sejam 
eles de contagem (apoiados em dese-
nhos) ou de cálculo. 

Aproveite esta atividade para explo-
rar a relação entre a multiplicação e a 
divisão. 
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4

5

3

29

13

9 É possível que nas primeiras parti-
das alguns alunos intuam que quanto 
mais feijões ele tiverem, maior será 
o resto e, por isso, passem a pegar 
uma quantidade maior de grãos em 
cada rodada. Entretanto, o resto está 
mais ligado ao número de pratinhos (o 
divisor) do que à quantidade de grãos 
(o dividendo). No caso de uma distri-

buição por seis pratinhos, o jogador 
poderá ter como resto os valores 0, 1, 
2, 3, 4 ou 5. Mas, se um jogador tiver 
dois pratinhos, poderá ter como res-
to somente os valores 0 ou 1. Assim, 
quanto maior o número de pratinhos, 
maior a possibilidade de ficar com um 
resto de valor mais alto (embora isso 
não seja determinante).

pág. 16

Não é possível controlar, pois depende do fator sorte. Quanto maior o número 

obtido no dado, maior a chance de obter um resto maior.
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o que nos dizem as embalagens
pág. 17

com esta sequência, 
espera-se que os alunos
• Identifiquem grandezas mensuráveis 
no cotidiano, como comprimento, mas-
sa, capacidade, tempo e temperatura, 
bem como as respectivas unidades de 
medidas usuais.

• Reconheçam diferentes instrumentos 
de medida e quando utilizá-los. 

conteúdos
• Grandezas mensuráveis no cotidiano: 
comprimento, massa, capacidade, tem-
po e temperatura. 
• Diferentes instrumentos de medida. 

• Adequação dos instrumentos de medi-
da a diferentes situações.

tempo estimado
• Oito aulas.

material
• Embalagens de produtos industrializa-
dos: lata de achocolatado; caixa de leite; 
caixa de suco; garrafa de óleo; garrafa 
de leite de coco; pacotes de tapioca, fei-
jão, açúcar e papel higiênico; caixa de 
ovos etc.
• Quatro folhas grandes de papel Kraft 
ou cartolina. 
• Um rolo de fita adesiva.

introdução
A primeira parte da sequência visa 

explorar o uso do conceito de grande-
zas e medidas em contextos familiares 
às crianças – o dos produtos industriali-
zados e o das feiras livres. Num segundo 
momento, aparecem outras situações, 
como a das receitas e a do corpo das 
crianças. Considerando os conhecimen-
tos prévios dos alunos, as atividades 
sugeridas permitem a eles reconhecer 
a diferença entre um elemento, a gran-
deza a ele associada e a medida dessa 
grandeza. São também trabalhados o 
reconhecimento de diferentes instrumen-
tos de medida e a adequação deles às 
situações em que são utilizados. 

Para realizar as primeiras atividades, 
a turma precisará de embalagens ou ró-
tulos de produtos industrializados, que 
podem ser recolhidos em casa. Prova-
velmente, as crianças trarão mais op-
ções de produtos comercializados por 
peso ou pela capacidade da embala-
gem. Nesse caso, providencie também 
embalagens ou rótulos de produtos co-
mercializados pelo comprimento (papel 
higiênico ou papel-toalha, corda de varal 
de roupa, fita adesiva etc.) e por unida-
des (ovos, pregador de roupa, palito de 
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1a Proponha o uso de uma única folha 
de papel por equipe para que as crian-
ças tenham de discutir entre si sobre 
a elaboração da lista, em vez de fazer 
reflexões individuais. A exploração é li-
vre. Portanto, não direcione a atenção 
delas para as informações que se refe-
rem ao uso de medidas. Possivelmente, 
elas registrarão opções como: nome do 
produto, nome e endereço da fábrica, 
quantidade (ou quanto tem lá dentro), 
ingredientes (ou composição), código 
de barras, modo de usar, informação 
nutricional, data de validade etc. 
1b Os alunos devem verificar se as 
listas ficaram semelhantes e se algum 

item foi registrado de forma inadequa-
da. Observe se as equipes conseguem 
abstrair o tipo de informação, utilizando 
expressões como nome do produto, ou 
se apenas copiam o termo encontrado 
na embalagem; por exemplo, achoco-
latado. Caso isso ocorra, ajude-as a di-
ferenciar as informações em si do tipo 
a que se referem. Alguns podem não 
listar a quantidade dos produtos de for-
ma genérica, mas a grandeza ou a uni-
dade de medida usada, como gramas, 
litros, mililitros, metros etc.

Observe se, na troca de listas, algu-
ma equipe antecipará que essas infor-
mações se referem, todas, à quantida-
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fósforo, balões para festa etc.). 
É importante que você faça a solicita-

ção do material com antecedência, mas 
não mencione o objetivo do trabalho; 
caso contrário você pode invalidar as 

cinco primeiras questões. Você pode di-
zer que farão uma atividade de leitura e 
interpretação das informações que apa-
recem nas embalagens. A intenção é 
que, no decorrer da sequência didática, 

as crianças identifiquem as informações 
que se referem à utilização das medi-
das nesse contexto e, com autonomia, 
usem-nas como critério de classificação 
das embalagens.

de. Peça que, uma a uma, as equipes 
leiam pausadamente cada item da lista 
enquanto você os registra no quadro, 
descartando repetições. É provável que 
a lista final fique parecida com esta:

NOME DO PRODUTO                          
ENDEREÇO DA FÁBRICA                 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
QUANTIDADE DO PRODUTO      

LITROS                                        
DATA DE VALIDADE

PESO                                              
MODO DE USAR                          

QUANTO TEM LÁ DENTRO  
CÓDIGO DE BARRAS          

 METROS                                     
INGREDIENTES

Sublinhe ou circule os termos que se 
referem à quantidade. Nesse momen-
to, os alunos provavelmente ainda não 
vão diferenciar o elemento da grande-
za a ele associada e da medida dessa 
grandeza. Portanto, não fale em me-
didas (mesmo porque, se esse fosse 
o elemento comum, seria necessário 
destacar também a data de validade). 

massa e peso
Massa é a quantidade de matéria de um corpo e pode ser medida por meio de balanças. Peso é a força 

com a qual a Terra atrai um corpo pela ação da gravidade e pode ser medido com um instrumento cha-
mado dinamômetro. Uma pessoa que for à Lua terá por lá a mesma massa que possui na Terra (caso não 
emagreça nem engorde durante o trajeto). Mas terá um peso menor do que tem aqui, pois, na Lua, a força 
da gravidade é menor. Não é necessário explicar esses conceitos às crianças nesse momento, mas você 
pode dizer que, no dia a dia, quando as pessoas se referem ao peso, o correto seria usar o termo massa. 
Entretanto, como o uso da palavra peso é muito corrente, as duas expressões acabam aceitas. Por causa 
disso, na sua lista, você poderá usar peso. Consulte mais informações sobre o tema no site do Instituto de 
Pesos e Medidas (Ipem) (http://goo.gl/02u898), acesso em 23/12/2015.
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2 Faça uma discussão sobre as dife-
rentes formas de determinar a quanti-
dade de um produto: “Por que a indi-
cação da quantidade do produto não é 
igual em todas as embalagens?”; “Por 
que a quantidade de feijão, de arroz ou 

de açúcar não é mostrada da mesma 
forma que a quantidade de ovos?”; “Por 
que há produtos comercializados por 
quilo e outros por litro?”; e “Um mes-
mo produto pode ser quantificado de 
diferentes formas?”. Os iogurtes, por 

exemplo, são comercializados por ca-
pacidade (litro ou mililitro) ou por mas-
sa (grama, quilograma). Essa questão 
será retomada em uma pesquisa sobre 
a forma como os produtos são comer-
cializados nas feiras de Salvador.

3 Esta questão e a anterior são ex-
ploratórias e as crianças podem le-
vantar ideias livremente durante as 
discussões dentro dos grupos. Não 
se preocupe com respostas certas 
ou erradas. No caso da pergunta 3, 
por exemplo, a resposta correta, qua-
tro grupos, somente será dada caso 
a criança já considere as grandezas 
massa, capacidade, comprimento e 
produtos vendidos por unidades. Se 
ela ainda não faz essa distinção, vão 
surgir outras respostas. 

Com isso, você poderá verificar 
o que os alunos sabem a respeito de 
grandezas e medidas e como usam es-
ses conhecimentos para classificar os 
produtos. É possível que alguns já pen-
sem nas grandezas massa, capacidade 
e comprimento, ainda que não saibam a 
nomenclatura ou não se lembrem dela, 
e respondam que seriam formados três 
grupos. Nesse caso, pergunte onde co-
locariam a caixa de ovos. 

É provável, também, que algumas 

pensem numa classificação por sólido 
ou líquido (isso porque, em muitos ca-
sos, os produtos sólidos são comercia-
lizados pelo peso e os líquidos pela ca-
pacidade). Nesse caso, pergunte como 
seria classificado um pote de requeijão 
cremoso. Aproveite para questionar se 
o fato de ser sólido ou líquido tem rela-
ção direta com as informações referen-
tes à quantidade. 

Algumas crianças podem conside-
rar, de forma bem específica, as uni-
dades de medida (grama, quilograma, 
litro, mililitro, metro, unidade etc.). Nes-
se caso, responderiam que há muito 
mais grupos. Questione, então, quais 
unidades são de um mesmo tipo. 

Finalmente, alguns alunos podem le-
var em conta a quantidade em si, pen-
sando nas embalagens que têm muito 
e nas que têm pouco, o que resultaria 
em dois grupos. Nesse caso, pergunte 
como determinar o que é pouco e o 
que é muito quando se tratam de pro-
dutos diferentes. 
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Todas se referem à quantidade do produto que aquela embalagem contém.
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4 Para realizar esta atividade, forme 
uma roda no chão com as crianças e 
coloque no centro as embalagens, as 
quatro folhas de papel Kraft ou cartolina 
e o rolo de fita adesiva. Se as crianças 
tiverem dificuldade para chegar a um 
acordo sobre a classificação dos pri-
meiros produtos, você pode começar 
colocando uma embalagem em cada 
painel, seguindo as quatro grandezas 
possíveis, como no exemplo a seguir:

Pacote de feijão
Caixa de leite 

Pacote de papel higiênico
Caixa de ovos

Em seguida, chame as crianças, 
uma a uma, e solicite que escolham 
uma das embalagens e a coloquem 
em um dos painéis, explicando por que 
optaram por ela, até que todas sejam 
classificadas. Evite validar a opção das 
crianças, mas pergunte se os colegas 
concordam ou não com o painel escolhi-
do, sempre pedindo que argumentem. 
Agindo dessa forma, além de favorecer 

a autonomia dos alunos, você vai criar 
contextos interessantes de aprendiza-
gens que podem ir além do âmbito es-
pecífico da Matemática. Por exemplo, 
é possível que algum deles pergunte o 
que significa peso líquido. Promova o 
debate sobre o tema até que o grupo 
conclua que esse é o termo usado para 
considerar apenas o produto, descon-
tando o peso da embalagem. 

Quando todos estiverem de acordo 
com a classificação, as embalagens 
poderão ser fixadas nos painéis com 
a fita adesiva e os painéis fixados em 
uma das paredes da sala.

Pergunte que ideias as crianças têm 
para o nome de cada painel. Você pode 
sugerir que todos comecem com “Pro-
dutos comercializados por… (ou pelo 
ou pela)”. Talvez as crianças não se 
lembrem do nome das grandezas ou 
usem expressões diferentes para se 
referir a algumas delas; por exemplo, 
tamanho para comprimento ou peso 
para massa. O nome das grandezas é 
um conhecimento de natureza social; 
portanto, deve ser apresentado aos es-
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Produtos comercializados por massa. Produtos comercializados pela capacidade 

da embalagem. Produtos comercializados pelo comprimento. Produtos comercia-

lizados por unidades.

tudantes, uma vez que não terão como 
descobri-lo por conta própria.

Definido o nome de cada painel, ou 
seja, a grandeza correspondente, você 
então poderá falar em medição como 
forma de determinar a quantidade de 
cada produto. Explique que, quando 
medimos, escolhemos uma unidade 
de medida e a comparamos com o ob-
jeto a ser medido. O resultado dessa 
comparação será sempre um número 
seguido da unidade de medida escolhi-
da. Faça um levantamento, ainda oral, 
sobre as unidades de medida que a 
turma já conhece (relacionadas a cada 
tipo de grandeza).

Como tarefa de casa, peça que os 
alunos pesquisem com familiares se 
há no bairro ou nas proximidades fei-
ras livres ou outros estabelecimentos 
comerciais nos quais os produtos são 
comercializados por uma medida dife-
rente da convencional. Peça que os alu-
nos registrem numa folha à parte quais 
são essas medidas e onde se localizam 
esses estabelecimentos.

Você pode levar seus alunos para 
visitar feiras ou mercados próximos à 
escola para observarem o uso de medi-
das. Outras medidas usadas nas feiras 
são: bacias (de tomate, de goiaba etc.) 
e latas (variante do litro, porque usam 
também as pequenas, como as de ex-
trato de tomate). Para comprar caran-
guejos existe a expressão uma corda 
de caranguejo, correspondente a dez 
unidades. Nas lojas de tecido, principal-
mente as que se encontram no centro 
da cidade (Avenida Sete de Setembro), 
vendem-se tecidos e malhas por quilo.

O QUE NOS DIZEM AS EMBALAGENS - CADERNO DO PROFESSOR
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5 Observe se as crianças percebem 
que na receita não foram indicadas as 
medidas de cada ingrediente e que isso 
pode tornar o produto muito diferente. 
Aproveite para discutir sobre a impor-
tância do uso de medidas em uma 
receita e sobre como essas medidas 
poderiam ser registradas. 
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A receita dificilmente ficará igual porque 

não foram especificadas as quantidades 

de cada ingrediente.

pág. 20

Temperatura e tempo de forno.

6 Não se espera que as crianças as-
sociem corretamente todas as medi-
das aos ingredientes corresponden-
tes, uma vez que não têm experiência 
como cozinheiros. A ideia é verificar se 
conseguem diferenciar entre os que 
são medidos por massa (fermento, fa-

rinha de trigo, queijo e arroz), por ca-
pacidade (leite) ou por unidade (ovos). 
Observe se os alunos reconhecem as 
abreviações das unidades de medida 
(g e ml), associando-as às grandezas 
correspondentes. A fim de determinar 
os ingredientes medidos por massa, 
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fermento

farinha de trigo

queijo ralado

leite

ovos

arroz

você pode ajudá-los fazendo questões 
como: “Entre os ingredientes medidos 
em gramas, qual, na opinião de vocês, 
deve ser usado em maior quantidade 
na receita do bolinho? Por quê?”; “Qual 
deve ser colocado em menor quantida-
de? Por quê?”; e “Qual deve ser a con-
sistência do bolinho antes de ir ao for-
no? Por quê?”. Como os bolinhos serão 
colocados no forno, não podem ficar 
muito moles, ou seja, a quantidade de 
leite deve ser pequena. 

Aproveite para discutir com a clas-
se sobre os dois tipos de unidade de 
medida usados: os convencionais (g e 
ml) e os não convencionais (xícara e 
colher). Converse sobre as vantagens e 
desvantagens de cada um. Embora as 
unidades de medida convencionais se-
jam mais precisas, são pouco práticas 
na hora de cozinhar, pois o cozinheiro 
precisaria de instrumentos dos quais 
talvez não disponha, como uma balança 
de alta precisão e um copo de medidas.
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8 Em geral, as informações mais usa-
das são a data de fabricação e de vali-
dade, a temperatura de armazenamen-
to, o tempo de forno ou de cozimento 

e a temperatura do forno no momento 
do preparo (no caso de alguns produ-
tos alimentícios). Aproveite para fazer 
um levantamento oral das unidades 

9 De acordo com o Dicionário Houaiss, 
atributo é aquilo que é próprio ou pecu-
liar a alguém ou a alguma coisa. É um 

aspecto, qualitativo ou quantitativo, que 
distingue um integrante de um conjunto 
observado. Nesse sentido, queremos 
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Altura (medida de comprimento), massa (chamada usualmente de peso), tempo de vida 

(idade) e temperatura são alguns dos atributos que podem ser medidos em uma pessoa.

10 Explore os conhecimentos dos 
alunos com base na experiência de-
les com medições. Medir faz parte 
do nosso dia a dia. Tal prática, muitas 
vezes, é essencial, como no caso da 
receita. Nesta atividade, o objetivo é 

que eles pensem sobre os diferentes 
procedimentos usados para obter a 
medida de uma grandeza. A altura de 
uma pessoa pode ser medida usando 
palmos, um barbante ou instrumentos 
convencionais, como a fita métrica, o 
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Sim, pois algumas formas são mais precisas ou mais adequadas do que outras.

Não.

metro ou até mesmo uma régua. Mas 
há algo em comum entre esses proce-
dimentos: a escolha de uma determi-
nada unidade de medida e a compara-
ção dela com a grandeza em questão. 
Vale ressaltar que qualquer que seja 
a unidade de medida escolhida (pal-
mos, centímetros, metros), o ato de 
medir implica comparar grandezas de 
mesma natureza (comprimento com 
comprimento, massa com massa, ca-
pacidade com capacidade, assim por 
diante). O objetivo desta atividade e 
da próxima ainda não é o de explorar 
as medidas em si, mas as grandezas, 
relacionando-as aos objetos e às medi-
das dessas grandezas.

de medida de tempo e de temperatu-
ra que as crianças conhecem. Você 
pode levar para a sala de aula algumas 
embalagens que contenham essas in-
formações, como pacotes de congela-
dos que vão ao forno. No seu planeja-
mento, reserve um tempo, ao final da 
sequência, para que a turma prepare a 
receita de algum prato típico da Bahia, 
de forma que os alunos tenham oportu-
nidade de trabalhar com variados tipos 
de medida.

que as crianças percebam que não é o 
objeto em si que é medido, mas alguns 
de seus atributos quantificáveis. Se 
você pensar nos cabelos, por exemplo, 
verá que temos atributos que são men-
suráveis e outros não. A cor do cabelo 
não é um atributo quantificável, mas o 
comprimento, sim (é possível medir o 
comprimento do fio). No caso de uma 
pessoa, alguns exemplos de atributos 
mensuráveis são a altura, o compri-
mento de algumas partes do corpo 
(como pé, perna e braço), a massa (ou 
peso), o tempo de vida (idade) e a tem-
peratura. 
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palmo, pé, passo metro, centímetro, 
milímetro, quilômetro

copo, xícara, colher

sol, lua, estação do ano hora, minuto, segundo, dia,  
semana, mês, ano, década

grau Celsius ou centígrado

grama, quilograma

litro, mililitro

11 Esta é uma atividade de sistematiza-
ção dos conhecimentos com os quais 
as crianças trabalharam durante a 
sequência didática, fruto das experiên- 
cias sociais e dos estudos que já rea-
lizaram sobre o tema nos anos ante-
riores. O painel pode ser fixado numa 

das paredes da sala e servir como 
material de consulta para as crianças. 
Não apresentamos exemplos de uni-
dades de medidas não convencionais 
de massa nem de temperatura, mas 
você pode conversar com os alunos 
sobre como se realizam medições 

dessas grandezas, na ausência dos 
instrumentos adequados (balança e 
termômetro). No caso da massa, po-
demos fazer uma comparação direta 
entre dois objetos, segurando-os cada 
um em uma mão para determinar qual 
é mais leve qual é mais pesado. No 
caso da temperatura, o tato é muito 
usado para sentir o calor. Colocamos a 
mão na água do chuveiro, da cachoei- 
ra ou do mar para saber se está fria, 
morna ou quente. Também colocamos 
a mão sobre a testa de uma pessoa 
para verificar se ela está com febre. 
Se você considerar necessário, pro-
ponha a realização de medidas usan-
do unidades não convencionais (por 
exemplo, medir o comprimento da 
sala com passos ou pés). Também é 
possível pedir que os alunos façam 
uma pesquisa sobre o uso de medidas 
pelos pais ou parentes próximos nos 
ambientes de trabalho, com uma pos-
sível exposição dos instrumentos de 
medida mencionados. 

Danilo Coelho Santos
EM Adalgisa Souza
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Comprimento 
Temperatura 
Capacidade
Velocidade

Comprimento
Massa
Potência

Capacidade, 
Comprimento, 
Massa, 
Velocidade, 
Potência

Metro
Trena
Termômetro

Trena
Balança

Copo de medidas
Régua

12 Embora o estudo de grandezas 
como velocidade e potência não faça 
parte do currículo do 4o ano, elas fo-
ram mencionadas como sugestão de 
resposta, pois estão diretamente as-
sociadas aos objetos em questão e 
podem ser lembradas pelos alunos. 
Uma forma interessante de validar as 
respostas das crianças seria o uso da 
internet para pesquisar sobre os obje-
tos apresentados. Se alguém fizer uma 
pesquisa relativa ao liquidificador, por 
exemplo, verá que na maioria dos anún-
cios desse produto, a velocidade e a 
potência são informações destacadas. 
A velocidade, no caso do caminhão, é 
medida por meio do velocímetro, em 
km/h. No liquidificador, tratam-se de 
velocidades diferentes de rotação das 
hélices, em geral indicadas por meio de 
diferentes níveis (1, 2, 3 etc.). Já a po-
tência é a medida de quanto trabalho é 
realizado ou de quanta energia é transfe-
rida durante um intervalo de tempo. Nos 
caminhões, a potência é medida em ca-
valos; e no liquidificador em Watts. 

Aproveite para explorar unidades de 
medida mais modernas, como pixels 
(usadas em câmeras de foto e vídeo ou 
em monitores) ou bytes de memória de 
computador, pois fazem parte do coti-
diano dos alunos.

Não é objetivo aqui aprofundar es-
ses conceitos, mas explorá-los com 

base nos conhecimentos que as crian-
ças já têm. Fale também sobre o uso 
social que fazemos das medidas. Expli-
que que é possível medir a massa de 
uma geladeira, mas que isso, em geral, 
tem pouco interesse (pelo menos para 
o consumidor final). Por outro lado, me-
dir a altura, a largura ou a profundidade 
(medidas de comprimento) do eletro-
doméstico pode ser muito importante 
quando se está planejando o transpor-
te ou mesmo para saber se o tamanho 
é adequado ao espaço disponível na 
casa. Já no caso do caminhão, o com-
primento e a largura são informações 
importantes para a segurança tanto 
do motorista como daqueles que com-
partilham a mesma estrada com o veí- 
culo (ultrapassar um caminhão de 10 
metros de comprimento ou um de 30 
metros exige diferentes estratégias). 
A massa (peso) também é uma infor-
mação relevante, pois existem limites 
conforme a estrada em que se preten-
de circular. 

Aproveite para propor uma discus-
são sobre os diferentes tipos de ba-
lança que poderiam ser usados para 
medir a massa de um liquidificador, de 
uma geladeira ou de um caminhão. A 
última linha da tabela propõe a realiza-
ção de estimativas. Proponha questões 
para ser discutidas coletivamente que 
poderão aguçar a curiosidade e o inte-

resse dos alunos. Por exemplo: “Qual 
é, em geral, a altura de uma geladei-
ra?”; “É mais alta que uma pessoa?”; 
“Qual a temperatura usual no interior 
de uma geladeira? E de um freezer?”; 
“Qual pode ser o comprimento máximo 
de um caminhão? E a altura?”; “Ele po-
deria ser mais alto do que o teto da 
sala de aula?”; e “Todos os liquidificado-
res têm a mesma capacidade?”. 

Uma questão para despertar o in-
teresse e a curiosidade das crianças 
refere-se à comparação entre a altura 
de um prédio e o comprimento de um 
caminhão de 30 metros. Dificilmente 
pensamos que um caminhão pode ter 
comprimento semelhante à altura de 
um prédio de dez andares. 

As estimativas podem ser feitas por 
meio de unidades de medida não con-
vencionais (palmos, pés, passos, co-
pos etc.) ou já recorrendo às unidades 
convencionais (centímetros, metros, 
gramas, quilogramas, toneladas, mili-
litros, litros etc.). Também podem ser 
pensadas tomando como referência a 
própria pessoa (uma geladeira tem a 
altura aproximada de um adulto de alta 
estatura). Essa discussão é importan-
te para valorizar o conhecimento das 
crianças, o que as ajudará a construir 
uma autoimagem positiva em relação 
à Matemática. Uma criança pode ter 
um familiar cozinheiro, caminhoneiro 
ou operário de uma montadora e, por 
isso, ter conhecimentos que ajudem na 
realização das estimativas. 

Vale ressaltar que não é o objetivo 
aqui que acertem as medidas e que 
registrem os resultados corretos. A 
intenção é criar situações para que 
façam estimativas. Isso implica com-
preender que estimar não significa 
adivinhar aleatoriamente um número. 
Para estimar, as crianças podem es-
tabelecer relações entre as diferentes 
informações de que dispõem e, com 
isso, tentar se aproximar o máximo 
possível do valor ou da medida real. É 
interessante incentivá-las a pesquisar, 
depois, as medidas exatas e comparar 
com as estimativas registradas.

O QUE NOS DIZEM AS EMBALAGENS - CADERNO DO PROFESSOR



MATEMÁTICA - 4º ANO 3232 MATEMÁTICA - 4º ANO 

leitura, escrita e comparação de números
pág. 22

com esta sequência, 
espera-se que os alunos
• Observem regularidades, leiam, es-
crevam e comparem números da gran-
deza dos milhares.
• Pensem sobre o valor posicional dos 
algarismos nesses números. 

conteúdo
• Regularidades e regras do sistema 
de numeração decimal para leitura, es-
crita e comparação de números natu-
rais da grandeza dos milhares. 

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução
O objetivo desta sequência didática 

é oferecer à turma um contexto signifi-
cativo de leitura, escrita e comparação 
de números na casa dos milhares e 
também de reflexão sobre o valor po-
sicional dos algarismos. É importante 
destacar que as atividades não se re-
duzem a exercícios para praticar algo 
ensinado. Os alunos serão convidados 
a resolver problemas e provocados 
com situações novas. Portanto, não 
se espera que produzam respostas 
corretas, mas que levantem hipóteses, 
busquem soluções, se envolvam emo-
cionalmente com os desafios, estabe-
leçam relações e usem o que já sabem 
para construir conhecimentos. 

Parte do cotidiano das crianças, os 
números, sobretudo os grandes, des-
pertam interesse e curiosidade. Por 
isso, é importante que o estudo não 
seja enfadonho, com ênfase na apre-
sentação de regras para aplicar em 
exercícios repetitivos. É fundamental 
que os estudantes sejam desafiados a 
brincar com os números, num contexto 
onde o erro não seja visto como algo 
a ser evitado a qualquer custo. A ênfa-
se frequentemente colocada no acerto 
deve ser deslocada para a compreen-
são. Acertar sem entender o porquê 
não é mais producente do que errar. É 
preciso entender as causas, tanto dos 
sucessos quanto dos fracassos. As-
sim, é necessário problematizar o erro, 
fazendo disso uma estratégia didática, 
considerando-o como indício importan-
te para a identificação dos processos 
subjacentes à construção conceitual. 
A intenção é fazer a criança observar 
regularidades, estender as descober-
tas feitas com números menores para 
o contexto dos milhares e ser ativa no 
processo de aprendizagem.
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1 Para os alunos descobrirem o que 
há em comum entre os números des-
tacados, chame a atenção para os que 
não foram marcados. Ao compará-los, 
é possível que digam que todos os 
destacados são grandes. Nesse caso, 
peça que expliquem o que conside-
ram ser um número grande. Registre 
o número 999 no quadro e pergunte: 
“Acham esse número grande?” e “Se 
estivesse num dos recortes, teria sido 
marcado? Por quê?”.

Os valores monetários às vezes 
trazem os centavos. Embora seja um 
registro familiar aos alunos, é possível 
que alguns levem em conta os dois 
zeros na hora de compará-los. Nesse 
caso, problematize a situação, abrindo 
uma discussão coletiva sobre o uso dos 
dois zeros nesse tipo de registro. 

2 Com essa atividade, você terá uma 
avaliação diagnóstica dos conhecimen-
tos dos alunos sobre os números da 
grandeza dos milhares e sobre as estra-
tégias que usam para compará-los. 

As crianças são capazes de fazer 
comparações, mesmo que ainda não 
saibam como se leem esses números. 
Elas costumam usar a quantidade de al-
garismos como critério de comparação. 
Assim, não será difícil para elas determi-
nar que o menor está entre aqueles que 

se escrevem com quatro algarismos e 
o maior, entre aqueles com seis algaris-
mos. Determinar o menor será provavel-
mente fácil, uma vez que os números de 
quatro algarismos são mais familiares. 

É possível que algumas crianças 
sintam dificuldade para determinar o 
maior. Nesse caso, verifique se conse-
guem determinar em que conjunto de 
números ele está situado (entre os que 
têm seis algarismos). Para comparar 
os que têm a mesma quantidade de al-
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págs. 23 e 24

2.013

garismos, os alunos usam o primeiro 
algarismo como critério. Mesmo em 
números altos, com os quais não têm 
familiaridade, as crianças estabelecem 
relações entre a posição dos algaris-
mos e o valor que representam. Levan-
do isso em conta, ficariam com apenas 
duas opções: 568.099 e 556.642. 
Nesse caso, a leitura em voz alta dos 
três primeiros números pode ajudá-las, 
pois 568 é maior que ou vem depois 
de 556. 

Os erros podem e devem ser usa-
dos como oportunidade de aprendi-
zagem. Por isso, evite registrar no 
quadro apenas as respostas corretas. 
Anote todas as respostas diferentes 
que aparecerem e peça que analisem 
cada uma, dizendo se concordam ou 
não. Tenha o cuidado de não identificar 
os alunos, evitando constrangimentos. 
Caso alguém discorde de algum regis-
tro, peça que explique à classe por 
quê. Com isso, você ajudará a desen-
volver a autonomia intelectual dos es-
tudantes. Eles aprenderão que o certo 
ou o errado não dependem da vontade 
do professor, mas de algo ter sentido 
ou não, de ser lógico ou não.

568.099

Todos os números destacados são maiores que mil ou são todos escritos 

com mais de 3 algarismos.
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3 Enquanto na atividade anterior os alu-
nos compararam os números apenas 
para determinar o menor e o maior en-
tre todos, agora terão que compará-los 
para ordená-los. A ordenação correta 
é: 2002, 2007, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2.195, 2.500, 4.000, 32.000, 
37.274, 51.708, 95.000, 310.000, 
448.072, 556.642, 568.099, 600.000 
e 606.139. A atividade, por ser mais 
complexa, deve ser realizada em du-
plas. Circule entre os alunos enquanto 
trabalham e observe como estão ra-
ciocinando, que estratégias usam para 
fazer a ordenação e quais os números 

mais difíceis de incluir na lista. Para os 
que estiverem com maior dificuldade, 
sugira que registrem os números em 
cartões (um em cada) e depois que 
os ordenem. Dessa forma, não será 
necessário apagar e reescrever. É pos-
sível que algumas duplas comecem fa-
zendo a classificação dos números em 
grupos, de acordo com a quantidade 
de algarismos (quatro, cinco ou seis), 
e depois realizem a ordenação de cada 
grupo. Você pode sugerir essa estra-
tégia para as duplas que estejam com 
dificuldade de organizar a lista. Entre-
tanto, é importante que não apresente 

4 Nesta atividade, a proposta é com-
parar trios de números, usando como 
critério a quantidade de algarismos e 
o valor posicional deles. No primeiro 
trio, por exemplo, a escolha do núme-
ro 199.999 pode indicar que o critério 
usado foi o valor absoluto dos alga-
rismos, uma vez que possui vários 9, 
enquanto que 400.000 tem um 4 (me-
nor do que 9) e vários 0. Se os alunos 
escolherem a segunda opção, podem 
estar considerando que os 0 depois da 
vírgula (centavos) alteram o valor do nú-
mero. A escolha da terceira opção está 
baseada ou no uso do valor posicional 
ou da numeração falada como critério 
de comparação (400 é maior do que 
199 e do que 45). 

No segundo trio, foram apresenta-
dos somente números com seis alga-
rismos, todos começando com 1 e to-
dos exatos ou redondos. Nesse caso, 
as crianças deverão levar em conta, 
na comparação, a leitura dos números 
compostos pelos algarismos que estão 
antes do ponto. Será, portanto, uma 
comparação entre 110, 101 e 111. 
Para fazê-la, poderão se basear no co-
nhecimento que têm dos números de 
grandeza menor. 

Já no último trio, com todos os 
números de seis algarismos, os três 
primeiros se repetem, na mesma posi-
ção (305). Portanto, para determinar o 
maior, terão de comparar os números 
formados pelos algarismos coloca-

pág. 24

pág. 24

X

X

X

a ideia de antemão. Proponha questões 
que os levem a pensar sobre esse tipo 
caminho. Por exemplo: “Qual número 
vocês escolheram (ou escolheriam) 
para ser o primeiro da lista?”; “Quais 
são os outros números mais parecidos 
com ele? Por quê?”; “Qual número vo-
cês escolheriam para ser o último da 
lista? Por quê?”; “Há outros números 
que se escrevem de forma parecida 
com ele? Quais? Por quê?”;  “Quais nú-
meros não fariam parte nem do grupo 
do primeiro da lista nem do grupo do 
último? Por quê?”; e “Onde você pode-
ria colocá-los em sua lista?”.

A primeira e a terceira questões po-
dem ser respondidas consultando os 
registros feitos na atividade 2. Para res-
ponder às demais, deve ser observada a 
quantidade de algarismos dos números, 
agrupando-os segundo esse critério.

dos depois do ponto. E, nesse caso, 
são todos os mesmos algarismos, 
mas em posições diferentes. Assim 
como foi sugerido nas orientações 
da atividade anterior, problematize os 
possíveis erros, para a turma toda, 
transformando-os em oportunidades 
de aprendizagem. Ainda que ninguém 
erre ao escolher as alternativas, você 
pode provocá-los com algumas ques-
tões: “Numa outra turma de 4o ano, um 
aluno disse que o número 199.999 é 
maior do que 400.000 (escreva-os no 
quadro), porque aqui tem muitos 9 e no 
outro só tem um 4 e muitos 0. Como o 
9 é maior do que 4, então o primeiro é 
maior. O que vocês pensam sobre essa 
escolha?”.

Ou ainda: “Numa outra turma de 
4o ano, um aluno disse que o número 
199.999 é maior do que 400.000. 
Em que ideias ele pode ter se basea-
do para fazer essa escolha? Quem tem 
uma opinião sobre isso?”.
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5 Esta é uma avaliação diagnóstica do 
que a turma conseguiu sistematizar até 
aqui sobre a leitura e a comparação en-
tre números da grandeza dos milhares. 
Observe se os estudantes apontam 
para a quantidade de algarismos e so-
bre a posição deles no número. Veja 

também se mencionam o uso do ponto 
(ou de um espaço) na escrita dos nú-
meros e que ideias têm a respeito dis-
so. Essa questão será trabalhada nas 
próximas atividades. 

É importante que esse trabalho 
seja feito antes de se apresentar um 
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7 e 8 Para resolver estas questões, é 
possível consultar os números da lista 
feita na atividade 3 e observar a regu-
laridade na utilização do ponto, identi-
ficando que, à direita dele, há sempre 
três algarismos (correspondentes às 
unidades simples – unidade, dezena e 
centena). Deve-se notar que, à esquer-
da do ponto, podem haver um, dois ou 
três algarismos, se o número for com-
posto de unidades, dezenas ou cente-
nas de milhar, respectivamente.

X 4.767

X 286.919

X 7.472

X 30.743
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6 O objetivo dessa discussão é cha-
mar a atenção para o fato de que os 
algarismos que se registram à es-

querda do ponto ou do espaço corres-
pondem à quantidade de milhares ou 
grupos de mil presentes no número. 
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Essa relação é muito transparente na 
numeração falada, porém, não na es-
crita. Por isso, alguns alunos podem 
cometer erros como os que seguem 
na escrita de números da grandeza 
dos milhares: 51000 para cinco mil; 
121000500 para doze mil e quinhen-
tos; 1271000580 para cento e vinte e 
sete mil, quinhentos e oitenta.

quadro de classes e ordens. Com 
isso, os alunos têm a oportunidade de 
levantar hipóteses sobre a escrita nu-
mérica, pautadas na observação das 
regularidades do sistema de numera-
ção decimal. 

Mais adiante, quando já tiverem 
compreendido melhor as regras do sis-
tema, o quadro pode ser dado como 
uma sistematização do conteúdo.
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Atividade complementar Antes de 
trabalhar com as próximas ativida-
des, você pode fazer um ditado com 
os seguintes números: 1.000, 2.016, 
7.300, 10.000, 35.800, 60.000, 
100.000, 345.400 e 826.000.

A escolha desses números não é 
aleatória. Em geral, as crianças têm 
mais facilidade para registrar os nú-
meros considerados familiares (como 
aquele correspondente ao ano corren-
te) e os números chamados redondos. 
Algumas podem pensar em consultar 
a tabela da atividade 9 para saber 
como registrar os números 1.000, 
10.000 e 100.000, uma vez que já 
estão apresentados ali. Isso não inva-
lida a proposta do ditado, pois você 
poderá observar se, no registro dos 
números considerados quebrados, 
elas usam os redondos como refe-
rência. Por exemplo, para escrever 
7.300 o aluno pode usar como base a 
quantidade de algarismos do número 
1.000 (ou de 2.016). Para escrever 
35.800, usa como base a quantidade 
de algarismos do número 10.000. E, 
para 345.400 e 826.000 usa como 
base a quantidade de algarismos de 

100.000. Se o número 1.000 se es-
creve com quatro algarismos, então 
os números que estão entre 1.000 
e 10.000 também se escreverão 
com quatro algarismos. Se o número 
10.000 se escreve com cinco algaris-
mos, então os números que estão en-
tre 10.000 e 100.000 também se es-
creverão com cinco algarismos. Se o 
número 100.000 se escreve com seis 
algarismos, então os que estão entre 
100.000  e 1.000.000 se escreverão 
com seis algarismos.

Aproveite para observar se há alu-
nos que ainda cometem erros pautados 
na numeração falada, como registrar 
71000300 para 7.300 ou 351000800 
para 35.800. Caso isso ocorra, sugeri-
mos que proponha algumas atividades 
extras que podem ser encontradas nos 
materiais do 2º e do 3º anos. 

Depois do ditado, escreva no qua-
dro os registros dos alunos para cada 
número e peça que identifiquem se há 
algum incorreto. Se houver, discutam o 
erro cometido ao registrá-lo.

Os comentários feitos anterior-
mente podem ajudá-lo a mediar essa 
discussão. Aproveite para perguntar 

quais foram os números considerados 
mais fáceis e mais difíceis de escrever. 
Como atividade de sistematização do 
conhecimento, você pode sugerir que 
a turma monte um quadro ou escreva 
um texto coletivo contendo dicas de 
leitura e escrita de números da gran-
deza dos milhares. 

9 Esta atividade explora a leitura dos 
números. Observe se os alunos usam 
os conhecimentos construídos nas ati-
vidades anteriores, como o uso do pon-
to na escrita dos números, para auxiliá-
-los na leitura e na escrita dos números 
por extenso (como são falados). 
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Nove mil, duzentos e vinte e seis.

Quarenta e três mil e seis.

Duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e dezenove.

Trinta mil, setecentos e quarenta e três.

Fernanda Santos de Jesus
EM Jaime Viera Lima
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11 Antes de propor esta atividade, se-
ria interessante organizar a classe em 
duplas e realizar um jogo no qual cada 
aluno deve tentar escrever o maior nú-
mero usando uma determinada quanti-
dade de algarismos (que será definida 
por você, em cada rodada). Um exem-

plo: na primeira rodada você pede que 
cada um tente escrever o maior núme-
ro que conseguir usando três algaris-
mos e marca um tempo para o regis-
tro (pode ser 1 minuto). Ao final desse 
tempo, comparam-se os registros para 
decidir quem registrou o maior número.
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1.000

10.000

100.000
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10 Para responder à atividade, as 
crianças podem observar as regulari-
dades presentes nos números já apre-
sentados. Sugira que elas verifiquem, 
de um número para o seguinte, o que 
muda na escrita. Pergunte qual é o “se-
gredo” ou a regra de cada sequência. 
Em todas elas os números vão aumen-
tando de forma constante. No primeiro 
caso, a regra é + 1.000, no segundo, 
+ 500 e, no terceiro, + 100.000. 

Caso as crianças tenham dificulda-
de para descobrir, você pode sugerir 
que usem uma calculadora. Dificilmen-
te elas pensarão em usar a subtração, 
que seria o caminho mais econômico, 
mas poderão chegar ao resultado usan-
do a adição, por tentativa e erro. Ajude-

-as propondo questões como: “Quanto 
devo somar a 20.000 para ficar com 
20.500?”; “Será que esse valor é um 
número que termina em zeros?”; “Como 
vocês podem saber?”; e “Vocês acham 
que esse valor é maior ou menor do 
que mil? Por quê?”.

Essas questões exploram o valor 
posicional dos algarismos e podem ser 
propostas também para análise da ter-
ceira sequência. Nela, se as crianças 
observarem apenas o primeiro alga-
rismo, poderão dizer que os números 
aumentam de 1 em 1. Mas se fizerem 
essa adição na calculadora perceberão 
que a ideia não procede. Esse 1 ao 
qual as crianças se referem, na realida-
de corresponde a 100.000.
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5.000   6.000        8.000    9.000   10.000  11.000

300.000     400.000 800.000     900.000

21.500              22.500   23.000          24.000
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12 Depois desta atividade, você pode 
montar com a turma um cartaz para afi-
xar na parede da sala, contendo o pri-
meiro e o último números do intervalo 
daqueles que podem ser escritos com: 

2 algarismos: 10 a 99
3 algarismos: 100 a 999
4 algarismos: 1.000 a 9.999
5 algarismos: 10.000 a 99.999
6 algarismos: 100.000 a 999.999

pág. 26

13 O cartaz produzido na atividade an-
terior pode ser usado para ajudar as 
crianças a descobrir a resposta desta 
questão. Você pode orientá-las pro-
pondo questões como: “Se o número 
tem cinco algarismos, então está si-
tuado em qual dos intervalos que re-
gistramos no cartaz?”; “Se é o maior 
número possível, então ele está mais 
perto do primeiro (10.000) ou do últi-

pág. 26

9.999

99.999

999.999

98.765

Fixe as retas numa das paredes da 
sala e proponha algumas atividades de 
localização de números. Você pode, 
por exemplo, registrar números em fi-
chas de papel e distribuí-las entre os 
alunos. Cada um deverá localizar a reta 
na qual se encontra aquele número e 

em que parte da reta poderia posicio-
ná-los. Se um aluno recebeu uma ficha 
com o número 49.500, deve colocá-lo 
na quarta reta numérica, entre 40.000 
e 50.000. Você pode questioná-los se 
esse número deve ficar mais próximo 
do 40.000 ou do 50.000. Também é 

interessante marcar um ponto exata-
mente no meio dos números da pri-
meira reta e pedir que digam quais nú-
meros ficariam ali posicionados, como 
no exemplo abaixo. Uma vez anotados 
esses números, o desafio é fazer o 
mesmo com as demais retas.

600  900  999

6.000 9.000 9.999 

60.000 90.000 99.999

600.000 900.000 999.999 

Proponha que a turma discuta se 
todos os intervalos têm a mesma quan-
tidade de números, ou seja, se de 10 
a 99 existem tantos números quanto 
de 100 a 999 e assim por diante. Não 
se espera que as crianças determinem 
quantos são os números de cada inter-
valo (o que seria muito difícil), mas que 
percebam que a quantidade de um para 
o outro aumenta muito. Outro recurso 
interessante é a montagem de retas nu-
méricas para cada intervalo, contendo 
alguns dos números de cada um:

100  

1.000 

 10.000

100.000 

300  

3.000 

30.000

300.000 

400  

4.000 

40.000

400.000 

500  

5.000 

50.000

500.000 

700  

7.000 

70.000

700.000 

800  

8.000 

80.000

800.000 

200  

2.000 

60 90 9910 30 40 50 70 8020

60 90 9910 15 25 35 45 55 65 75 85 9530 40 50 70 8020

20.000

200.000 
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14 Os problemas propostos nessa 
atividade visam a exploração do valor 
posicional dos algarismos. É comum, 
numa primeira tentativa, que as crian-
ças realizem uma operação usando o 
valor absoluto do algarismo que preci-
sa ser modificado para a obtenção do 
novo número. No caso do problema b, 
por exemplo, os alunos podem fazer 
a seguinte subtração na calculadora: 
17.850 - 7. Nesse caso, ficarão sur-
presos com o resultado (17.843). Para 
que eles analisem esse resultado e 
possam usar as conclusões como base 
para a realização de uma nova tenta-
tiva, proponha questões como as que 
seguem: “Vocês subtraíram 7 e ficaram 
com 17.843. Esse número é maior ou 
menor do que 10.850?”; e “Então vo-
cês precisam subtrair mais que 7 ou 
menos que 7? Por quê?”.
 É possível que alguns realizem vá-
rias subtrações sucessivas até obter 
o número solicitado. Nesse caso é im-
portante que registrem cada subtração 
feita para analisar quanto subtraíram 
ao todo. Como estarão trabalhando em 
duplas, enquanto um realiza os cálcu-
los, o outro pode fazer as anotações.

págs. 27 e 28
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7 apertos de teclas: +10000=

6 apertos de teclas: -7000=

8 apertos de teclas: -100000=

5 apertos de teclas: +400=

mo número deste intervalo (99.999)?”; 
“Vocês acham que esse número vai ter 
algum zero? Por quê?”; “Quais seriam 
os melhores algarismos para usar na 

escrita desse número? Por quê?”; e “A 
posição escolhida para cada algarismo 
nesse número fará alguma diferença? 
Por quê?”.

 Por meio dessas questões propos-
tas, os alunos poderão chegar, senão 
ao número exato, pelo menos a um 
valor próximo dele.

LEITURA, ESCRITA E COMPARAÇÃO DE NÚMEROS - CADERNO DO PROFESSOR
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corpos geométricos
pág. 29

com esta sequência, 
espera-se que os alunos
• Identifiquem propriedades comuns e 
diferenças entre poliedros e corpos re-
dondos, relacionando algumas formas 
tridimensionais com as respectivas 
planificações.

conteúdos
• Relação entre as faces de corpos geo-
métricos e figuras poligonais e circulares.
• Composição, decomposição e planifi-
cação de formas tridimensionais.

tempo estimado
Oito aulas.

material
Itens variados de sucata com for-

mato semelhante ao de poliedros e de 
corpos redondos. Serão necessários os 
seguintes formatos:
Corpos redondos
• Cilindro (lata, rolo de papel higiênico, 
de papel-toalha ou de filme plástico).
• Esfera (qualquer bola de plástico, por 
exemplo, de pingue-pongue ou de algum 
brinquedo).
• Cone (pode ser feito com chapéu de 
festa infantil).
Poliedros
• Prisma retangular ou paralelepípedo 
(caixa de fósforo ou de creme dental e 
caixa no formato de cubo)
• Prisma hexagonal (caixa de bombom 
Alpino). 
• Prisma triangular (caixa de chocolate 
Toblerone).
• Tetraedro (pirâmide com quatro faces 
triangulares), pirâmide de base quadra-
da e pirâmide de base hexagonal (mais 
difíceis de encontrar como sucata, as 
pirâmides podem ser feitas com os mo-
delos de planificação anexos ao Cader-
no do aluno).
• Modelos de algumas planificações de 
corpos geométricos anexos a este ca-
derno, da página 73 à página 78.

introdução
Trabalhando sempre com base nos 

conhecimentos prévios dos alunos,  esta 
sequência didática tem por objetivo sis-
tematizar princípios básicos a respeito 
dos sólidos geométricos, com foco na 
classificação entre poliedros (prismas 
ou pirâmides) e corpos redondos. Es-
pera-se também que os alunos reconhe-
çam e identifiquem os elementos de um 
sólido (lado, aresta e vértice), passando 
a utilizar a nomenclatura convencional.
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pág. 30

1 Faça uma roda com as crianças e co-
loque todos os objetos no centro. Sugira 
que as crianças discutam em trios so-
bre uma forma de classificar os objetos. 
Peça que registrem individualmente as 
ideias no caderno, destacando qual foi 
o critério de classificação e quantos gru-
pos seriam formados. Em seguida, peça 
que contem para a classe.  

Registre no quadro os critérios de 
classificação sugerido pelas crianças. 

Como esse momento é de formulação 
livre, os critérios podem ser variados, 
como cor, tamanho, material do qual é 
feito, forma, função do objeto etc. 

Num segundo momento, proponha 
que realizem coletivamente uma classi-
ficação levando em conta a forma dos 
objetos. As próprias crianças devem 
decidir quantos grupos de objetos irão 
formar e quais elementos colocarão 
em cada grupo. Fique atento às ideias 

Num terceiro momento, sugira que 
os alunos separem todos os objetos 
em apenas dois grupos de acordo 
com a forma (caso essa classificação 
ainda não tenha sido feita espontanea- 
mente). Peça que expliquem o que di-
ferencia os dois grupos de objetos e 
que nome poderiam dar a cada um. 
Nessa etapa, a intenção é que eles 
separem os corpos redondos dos po-
liedros (ainda que não conheçam essa 
nomenclatura ou se lembrem dela). É 
possível, entretanto que as crianças 

façam uma classificação diferente, 
propondo, por exemplo, separar os 
objetos que têm ponta dos que não 
têm (nesse caso o cone ficaria com os 
poliedros). Se isso ocorrer, você pode 
propor uma provocação como a que 
segue: “Uma outra turma de 4o ano fez 
uma classificação bem parecida com 
a de vocês, só que colocou esse cone 
no outro grupo e deu a eles nomes 
diferentes. Como vocês acham que a 
classe pensou?”.

Esse é o momento de uma explora-

ção mais livre por parte das crianças. 
Portanto, elas devem expressar as 
ideias sem o compromisso com uma 
resposta certa. Seu papel nesse caso 
é de mediador das discussões, pedin-
do que expliquem como pensaram, 
apresentando contra-argumentações 
e contraexemplos. 

Guarde a coleção de corpos geo- 
métricos usada até aqui. Ela será ne-
cessária novamente em outra sequên- 
cia didática deste caderno, em um 
jogo de adivinhação.

formuladas e observe quais elementos 
elas levam em conta para agrupar os 
objetos. Algumas podem pensar no for-
mato das faces e propor uma classifica-
ção como: objetos que têm triângulos, 
objetos que têm retângulos, objetos 
que têm hexágonos, objetos que têm 
círculos. Nesse caso, questione como 
escolher o grupo do qual farão parte 
os objetos com faces de diferentes for-
mas. Por exemplo, prisma triangular, 
prisma hexagonal e pirâmide de base 
quadrada. 

Com isso, você poderá fazer uma 
avaliação diagnóstica do conhecimento 
da turma sobre os corpos geométricos 
e do vocabulário. Registre as observa-
ções em uma planilha como a do exem-
plo abaixo para que você tenha uma 
visão geral da turma.

Nome
Usa a 

palavra 
superfície

Usa face 
para 

designar 
superfície

Usa a 
palavra 
vértice

Usa a 
palavra 

ponta para 
designar 
vértice

Conhece o 
nome dos 
polígonos 

que formam 
as faces dos 

poliedros

Usa a 
nomenclatura 
correta para 
os tipos de 

corpo
redondo

Conhece 
o nome 

de alguns 
poliedros. 

Quais?

AMANDA X X
cubo,

pirâmide

CARLOS X X X X X

cubo, 
pirâmide, 
paralelepí-

pedo
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2 Hora de sistematizar o que foi discu-
tido anteriormente. Os corpos geomé-
tricos foram separados em poliedros e 
corpos redondos. Mesmo que as crian-
ças não conheçam a nomenclatura, 
poderão comparar as formas de cada 
grupo e identificar o elemento principal 
que as diferencia: formas retas ou cur-
vas, superfícies planas ou curvas.  No 
final do caderno, são apresentados 
modelos planificados de alguns corpos 
geométricos. Proponha a montagem 
deles antes de trabalhar com as próxi-
mas questões.

- Com pontas e sem pontas.

- Não redondos e redondos.

- Com formas retas e formas curvas.

- Poliedros e corpos redondos.

3 Com esta atividade, os alunos vão 
refletir sobre a superfície dos obje-
tos, diferenciando os que têm apenas 
superfícies planas daqueles que têm 
também superfícies curvas. Sem girar 
os objetos, as superfícies planas te-
rão uma área maior em contato com 
o papel do que aquelas que são cur-
vas. Assim, a esfera deixará apenas 
um ponto no papel. O cilindro pode-
rá carimbar dois círculos se apoiado 
pelas bases, e apenas uma linha, 
se apoiado pela superfície curva. O 
mesmo acontecerá com o cone quan-
do apoiado pela  superfície curva e, 
como tem apenas uma base, poderá 
carimbar somente um círculo. Caso 
as crianças não consigam fazer essas 
antecipações ou não estejam seguras 
dos resultados que serão obtidos, 
realize a atividade com os corpos 
geométricos. Para isso, você terá de 
resgatar os objetos e providenciar um 
pincel, tinta guache e uma cartolina ou 
papel Kraft para receber os carimbos. 
Uma variação da atividade pode ser 
proposta pedindo aos alunos que con-
tornem as faces numa folha de papel. 

pág. 30

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

pág. 31
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4 Faça, com a ajuda dos alunos, uma 
lista com o nome dos polígonos identi-
ficados por eles nas faces de cada um 
dos poliedros. 

Nesta atividade, os alunos devem 
prever o número de faces e suas for-
mas, observando apenas parte do cor-
po. Para criar a lista, eles se apoiarão 
no conhecimento que têm das formas 
tridimensionais e nas experiências que 

tiveram com elas. É importante que 
estabeleçam relações entre os corpos 
geométricos e as figuras polinomiais 
e circulares. Embora ainda não seja 
apresentada a definição de polígono, 
você já pode usar essa nomenclatura 
e propor que comparem as figuras pla-
nas que podem ser obtidas quando se 
carimba cada face dos corpos geomé-
tricos apresentados, separando-as em 

pág. 32

Prisma hexagonal:

2 hexágonos

e 6 retângulos. 

Cone: 

1 círculo. 

Cubo: 

6 quadrados. 

Tetraedro: 

4 triângulos.

Prisma triangular: 

2 triângulos 

e 3 retângulos.

Pirâmide quadrada: 

1 quadrado 

e 4 triângulos. 

Cilindro:

2 círculos. 

Prisma retangular: 

6 retângulos.  

A opção pelo carimbo se dá porque, 
no caso dos corpos redondos, se 
chegará a uma melhor representa-
ção da parte da superfície curva que 

ficará em contato com o papel. Eles 
perceberão que, quando colocam em 
contato duas superfícies planas (uma 
face plana de um corpo geométrico e 

o papel), todos os pontos dessa face 
ficarão em contato com o papel, o 
mesmo não ocorrendo com as super-
fícies curvas.

apenas dois grupos. Pergunte se há 
uma figura muito diferente das outras 
e peça que expliquem como chegaram 
à conclusão. 

A palavra polígono vem do grego e 
quer dizer vários (poli) ângulos (gonos). 
Em um polígono, o número de ângulos 
e de lados é sempre o mesmo. Embora 
ainda não tenham estudado o conceito 
de ângulo, as crianças já podem reco-
nhecer os ângulos de um polígono refe-
rindo-se às “pontas”. O prefixo do nome 
de algumas figuras remete à quantida-
de de ângulos (TRIângulos, PENTÁgo-
no, HEXÁgono etc.). Converse com a 
turma sobre o significado de outras 
palavras com esse tipo de prefixo (por 
exemplo, tricampeão, tetracampeão, 
pentacampeão e hexacampeão). 

O objetivo de produzir uma lista com 
o nome das figuras geométricas pla-
nas é dar aos estudantes uma fonte de 
consulta para as próximas atividades, 
quando explorarem a diferenciação en-
tre prismas e pirâmides. Mais adiante, 
eles também poderão recorrer à lista 
quando estiverem jogando o jogo de 
adivinhação. Uma lista única poderá 
ser feita em papel Kraft ou cartolina e 
fixada na parede da sala. Nela, seria 
interessante colar alguns exemplos de 
cada figura ao lado dos nomes.

CORPOS GEOMÉTRICOS - CADERNO DO PROFESSOR
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5 Nessa classificação, os poliedros 
foram separados em dois grupos: pris-
mas e pirâmides. Os prismas têm duas 
bases idênticas, formadas por polígo-
nos iguais em planos paralelos. Já as 
pirâmides tem apenas uma base e as 
demais faces são sempre triângulos. 
Se a criança levar em conta apenas a 
presença dos triângulos nas pirâmides, 
poderá dizer que o poliedro apresenta-
do pertence ao segundo grupo. 

Para chamar a atenção às bases 
do prisma, sugira aos alunos que ob-
servem a disposição espacial dos triân- 
gulos nos poliedros do primeiro e do 
segundo grupos e no poliedro apresen-
tado (prisma triangular). Nas pirâmides, 
todos os triângulos se encontram em 
uma ponta (num único vértice). No pris-
ma triangular, eles não se encontram. 
Como essa é uma atividade explorató-
ria, as crianças ainda usarão um voca-
bulário próprio, mas é provável que já 
se refiram às figuras do segundo grupo 
como pirâmides, devido ao conheci-
mento social das construções em for-
ma de pirâmide.

pág. 33

6 Novamente, as crianças poderão 
usar um vocabulário próprio, mas você 
pode apresentar a elas o vocabulário 
adequado quando sentirem necessi-
dade dele para expressar suas ideias. 
Às vezes, as crianças dizem que, nas 
pirâmides, os “lados” se encontram fa-
zendo uma ponta. Nos prismas, eles 
“ficam assim”, usando as mãos para 
mostrar que estão paralelos. 
 Nessas ocasiões, diga que, para ex-
pressar o que estão mostrando com 

gestos, usa-se a palavra paralelos (ou 
paralelas, referindo-se às faces). 

Recorra ao conhecimento social 
que eles já têm dessa palavra, relacio-
nando com ruas paralelas, por exem-
plo. Você também pode mencionar a 
Avenida Luís Viana, mais conhecida 
como Paralela, justamente porque 
pode-se dizer que o traçado da via é 
paralelo à orla de Salvador. Note que, 
nesse caso, a avenida e a orla não são 
retas que mantém sempre a mesma 

distância entre si, mas a avenida pode 
ser vista como uma linha que acompa-
nha a orla sem cruzá-la. 

Embora ambos sejam poliedros, 
os prismas possuem duas bases pa-
ralelas e têm as laterais sempre for-
madas por paralelogramos (polígonos 
de quatro lados, cujos lados opostos 
são paralelos). As pirâmides, por sua 
vez, possuem uma única base e as 
faces laterais são formadas por triân-
gulos.

pág. 33

Deve ser colocado no primeiro grupo, por ser um prisma.



451º BIMESTRE

7 Provavelmente, as crianças vão se 
referir às faces como “lados” dos polie-
dros, às arestas como linhas que sepa-
ram ou unem os “lados” (faces) e, aos 
vértices, como “pontas” dos poliedros. 
Na próxima atividade, ao comparar os 
registros, elas terão oportunidade de 
ampliar essas definições. 

pág. 34

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

CORPOS GEOMÉTRICOS - CADERNO DO PROFESSOR

a)

- Uma face é uma parte que forma os poliedros.

- Uma face é a superfície de um poliedro. 

- Uma face é uma parte em que é possível 

apoiar um poliedro sobre a mesa.

b)

- Aresta é a linha que separa as faces ou os 

“lados”.

- Aresta é uma “dobra” que separa as faces ou 

os “lados”.

c)

- Vértice é a ponta dos poliedros.

- Vértice é o “bico” dos poliedros.

Daniele de Jesus dos Santos
EM São Francisco de Assis
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8a Forme grupos heterogêneos com 
quatro ou cinco crianças e incentive-as 
a discutir sobre os elementos em co-
mum presentes nos registros. Devem 
se repetir com mais frequência os ter-
mos lado, superfície, linha e ponto.
8b Escreva no quadro as definições 
de cada elemento: faces são as super-
fícies planas que delimitam os corpos 
geométricos (no caso dos poliedros); 
arestas, as linhas resultantes do en-
contro entre duas faces; e vértices, os 
pontos de encontro das arestas.

pág. 35

9 Resgate as caixas utilizadas na ati-
vidade 1 e garanta que cada dupla 
fique com pelo menos uma caixa. O 
objetivo desta atividade não é chegar 

a modelos perfeitos, e sim introduzir o 
conceito de planificação. Portanto, não 
espere da turma reproduções minucio-
sas nas medidas e proporções. 

pág. 35

Lado 

Superfície

Linha 

Dobra

Ponto 

Bico

10 Peça que as crianças expliquem 
como identificaram as pirâmides en-
tre os modelos planificados. Algumas 
podem descartar inicialmente todas as 
planificações nas quais não há triân- 
gulos. Outras podem distingui-las pela 
presença de uma única base, descar-
tando as que possuem duas bases. 
Observe se algumas crianças marcam 
o cone, por possuir apenas uma base, 
desconsiderando que as pirâmides 
são, necessariamente, poliedros.

pág. 35
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5     9            6

4     6            4

7    15            10

6    12            8

6    12            8

5    8           5

11 Se alguns alunos tiverem dificulda-
de para realizar a atividade, ofereça a 
eles os poliedros usados nas primei-
ras atividades para fazer a contagem 
dos elementos solicitados. Nos dois 
últimos poliedros, não é possível visua-
lizar todos os elementos como nos an-
teriores. Observe se as crianças usam 
o prisma retangular como base para 
completar os dados referentes ao cubo 
e como pensam para completar os da-
dos referentes à pirâmide quadrada. Ao 
final, peça que falem para a turma so-
bre como raciocinaram para completar 
os dados da tabela, principalmente nas 
duas últimas linhas.

CORPOS GEOMÉTRICOS - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 37

pág. 36
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13 Há diferentes modelos de planifica-
ção do cubo. Nas atividades 10 e 11, 
os alunos trabalharam com várias pos-
sibilidades. A sugestão é usar papel e 
tesoura para testar as hipóteses. Veja 
alguns exemplos abaixo. 

Peça que os alunos registrem no 
quadro os modelos feitos por eles e 
proponha que a turma os valide. Caso 
algum mostrado abaixo não seja apre-
sentado por nenhuma criança, você po-
derá registrá-lo. Desenhe outro modelo 
com o qual não seja possível montar 
o cubo (por exemplo, seis quadrados 
lado a lado em uma única fileira).

pág. 37

Veja alguns exemplos:
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14 Esse é um momento importante 
de sistematização, no qual os alunos 
podem se tornar conscientes do que 
foi aprendido ao longo da sequência 
didática. Você pode circular entre as 
crianças enquanto elas respondem 
às questões, observando como estão 

pág. 38
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Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita. 

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita. 

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita. 

respondendo caso tenham alguma difi-
culdade. É importante também que as 
respostas sejam compartilhadas com 
a turma. Proponha a produção de um 
texto coletivo sobre os corpos geomé-
tricos com base nas respostas a essas 
questões.

a)

Poliedros, corpos redondos, prismas, 

pirâmides, superfícies, faces, arestas, 

vértices e polígonos.

b)

- Os corpos redondos são curvos 

e os poliedros têm superfícies planas. 

- As faces dos poliedros são formadas 

por polígonos. 

- As pirâmides têm faces triangulares.

c)

- O nome dos elementos que compõem 

os poliedros (faces, arestas e vértices).

- A diferença entre prisma e pirâmide.

- As diferentes planificações de um cubo.

Joemerson Ribeiro Maroto
EM Jaime Vieira Lima
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os números de um teatro
pág. 39

com esta sequência, 
espera-se que os alunos
• Pensem em diferentes significados 
da adição e da subtração.
• Elaborem várias formas de resolver 
um mesmo problema.
• Reconheçam que há diferentes 

conteúdos
• Problemas de estrutura aditiva, abran-
gendo os significados de composição e 
comparação (uma relação ligando duas 
medidas). 
• Cálculo mental e estimativas em adi-
ções e subtrações com números da 
grandeza dos milhares. 

tempo estimado
• Oito aulas.

introdução
Esta sequência é formada por um 

conjunto de problemas de estrutura 
aditiva. É importante destacar que, 
embora a turma tenha acesso a todos 
os problemas de uma vez, cabe a você 
conduzir o trabalho e apresentá-los um 
a um. Os alunos não devem passar ao 
problema seguinte sem que tenham 
comparado soluções com as dos cole-
gas e realizado discussões sobre os di-
ferentes procedimentos e sobre outras 
questões que você venha a explorar. 

Enquanto as crianças resolvem cada 
atividade, circule pela classe observan-
do como estão pensando, que tipo 
de registros fazem, quais dificuldades 
encontram. Nunca dê a resposta do 
problema ou aponte a operação a ser 
realizada. Faça intervenções por meio 
de perguntas que ajudem os estudan-
tes a compreender o que é pedido e 
quais são as informações das quais 
eles já dispõem para buscar a respos-
ta. Lembre-se de que a resolução de 
um problema deve ser um momento de 
aprendizagem, e não de provar o que o 
aluno já sabe.

formas de resolver um mesmo 
problema e que diferentes tipos de 
problema podem ser resolvidos pela 
mesma operação.
• Desenvolvam estratégias de cálculo 
mental para realizar estimativas em 
adições e subtrações com números 
da grandeza dos milhares.
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1 O problema apresentado é de com-
posição: duas medidas (quantidades) 
se compõem para resultar em uma 
terceira. Nesse caso, conhecendo 
as medidas elementares, busca-se 
a composta. Esse tipo de problema 
se resolve por meio de uma adição e 
não costuma apresentar dificuldades, 
exceto pelo fato de envolver números 
da grandeza dos milhares. Assim, di-
ficilmente os alunos terão dificuldade 
para resolvê-lo, mas alguns podem ter 
dúvidas na hora do cálculo. 
 Incentive-os a fazer estimativas. A 
estratégia funcionará como mecanis-
mo de controle para julgar a validade 

dos resultados obtidos e os ajudará na 
escolha da operação a ser efetuada.
 No momento da socialização dos 
procedimentos de solução, pergunte 
como poderiam fazer para saber o nú-
mero aproximado de pessoas antes de 
efetuar o cálculo. Algumas ideias que 
as crianças podem apresentar são as 
seguintes: “É mais que 2.000, pois 
1.000 + 1.000 já dá 2.000. É mais que 
2.700, pois 1.000 + 1.000 = 2.000 e 
300 + 400 = 700”.
 Caso essas ideias não sejam apre-
sentadas de forma espontânea pelas 
próprias crianças, você pode provocá-
-las com as seguintes questões: “Sem 

pág. 40

pág. 40

A sala principal recebeu, ao todo, 2.820 pessoas.

fazer o cálculo exato, já dá para saber 
se serão mais de 2.000 pessoas?”; 
“Como é possível saber isso?”; “Vo-
cês acham que havia mais de 2.500 
espectadores ou menos? Por quê?”; e 
“Será que o número de espectadores 
é maior do que 3.000? Como pode-
mos descobrir?”. 
 Neste último caso, os alunos podem 
pensar na decomposição do 3.000 em 
duas parcelas iguais (1.500 + 1.500). 
Como as duas medidas elementares 
são menores que isso, a medida com-
posta deve, necessariamente, ser me-
nor que 3.000. Enquanto estiverem re-
solvendo o problema, circule entre eles 
fazendo intervenções individuais com 
essas questões. 
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2a Embora este também seja um pro-
blema de composição, pertence a uma 
classe diferente da do anterior. Nesse 
caso, são conhecidas a medida com-
posta e uma das elementares. Busca-
-se o valor da outra medida elementar. 
Esse tipo de problema se resolve, nor-
malmente, por uma subtração, mas 
pode também ser resolvido pelo proce-
dimento chamado de complemento, so-
bretudo quando envolvem números de 
grandezas menores (como é o caso). 
Um exemplo desse procedimento con-
siste em somar 2 (para completar 60) 
e depois ir contando de 10 em 10 até 
chegar a 90. A representação seria: 
58 + 2 = 60 
60 + 10 = 70 
70 + 10 = 80
80 + 10 = 90
Então 2 + 10 + 10 + 10 = 32

Essa classe de problemas de com-
posição é mais difícil e, por isso, o 
problema é apresentado com números 
de grandeza menor (o problema 4 é do 
mesmo tipo, porém envolvendo núme-
ros da grandeza dos milhares). Diante 
de um desafio como esse, é comum 
ouvir a pergunta: “É de mais ou de me-
nos?”. Nesse caso, desloque o foco do 
aluno da conta para as informações do 
problema, propondo questões como: 
“O que o problema está perguntando?”  
e “Que informações ele já deu?” – mais 
importante do que os números (90 e 
58) é o que eles representam –; “Quan-
to foi o gasto total das duas?”; “Quanto 
foi o gasto de uma delas?”; e “Essas in-

formações podem ajudar a responder 
à pergunta? Como?”.

Estimar um resultado ajuda na so-
lução. Você pode propor questões 
como: “Você acha que Márcia gastou 
mais ou menos do que R$ 10,00? Por 
quê?” e “Será que ela gastou mais do 
que R$ 50,00? Como descobrir isso?”.

Embora a subtração seja o procedi-
mento mais econômico para esse tipo 
de problema (sobretudo se envolver nú-
meros de grandeza maior), é importan-
te que os alunos discutam sobre outras 
formas de solução e que, ao optar pela 
subtração, não seja fortuitamente, mas 
compreendendo por que é uma boa 
opção. Daí a importância de cada um 
apresentar os diferentes procedimen-
tos de solução mobilizados e de discu-
tir (com a sua mediação) sobre eles.
2b Com esta questão, os alunos vão 
lidar com um problema de uma cate-
goria diferente da dos dois anteriores, 
pois há uma relação ligando duas me-
didas (comparação). No caso, são co-
nhecidos os valores das duas medidas 
(58 e 32) e busca-se o valor da relação 
(quanto a mais?). Esse problema pode 
ser resolvido pela subtração 58 - 32, 
mas também pela busca do comple-
mento, estimando a diferença e confe-
rindo via procedimentos aditivos (58 = 
32 + ?). Por exemplo: 
32 + 10 = 42 
42 + 10 = 52 
52 + 6 = 58
Então, 10 + 10 + 6 = 26 
(58 = 32 + 26)
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Márcia gastou R$ 32,00.

Raquel gastou R$ 26,00 a mais do que Márcia.

Muitas vezes, as crianças têm difi-
culdade para resolver problemas des-
se tipo por associar as expressões “a 
mais” ou “a menos” com as contas de 
mais ou de menos. Caso perceba essa 
dificuldade, proponha problemas em 
contextos familiares com números me-
nores: “Se uma mulher tem 42 anos e 
o marido tem 46, quem é mais velho?”; 
“Quantos anos tem a mais?”; e “Como 
vocês descobriram?”.

Se houver quem conte nos dedos 
para determinar a diferença (de um 
em um, do 42 até o 46), proponha que 
calculem, por exemplo, a diferença de 
idade entre uma avó e seu neto: “João 
tem 5 anos e sua avó 75. Quantos anos 
a avó tem a mais que João?”. Pergunte 
se poderiam contar nos dedos e de que 
outras formas poderiam fazer isso (de 
dez em dez, por exemplo). Caso neces-
sário, proponha problemas desse tipo 
para que sejam resolvidos com apoio 
de materiais manipuláveis. Por exem-
plo: “Você tem 8 lápis e eu 14 lápis. 
Quantos eu tenho a mais que você?”.

Mais importante do que determinar 
a conta é compreender as relações. 
Quando usarem a subtração em pro-
blemas desse tipo, os alunos vão com-
preender por que ela é eficaz nesses 
casos. Você pode ainda propor novas 
questões, oralmente, que os desafiem 
a pensar sobre os valores gastos por 
Márcia e Raquel. Por exemplo: “Por que 
Raquel gastou tanto a mais que Már-
cia se fizeram o mesmo programa?”; 
“Quanto cada uma poderia ter gasto 
com os ingressos?”; e “Quanto cada 
uma poderia ter gasto no café?”. Note 
que há diferentes possibilidades de res-
posta. É possível usar a composição 
aditiva dos números, ligada a um con-
texto significativo. Os R$ 58,00 gastos 
por Raquel podem ser vistos como 40 
(ingresso) + 18 (café). Nesse caso, 
com um ingresso a R$ 40,00, como 
Márcia teria gasto somente R$ 32,00? 
Ela pode ter pago 20 (meia-entrada) + 
12 (café). Aproveite para discutir sobre 
o que é a meia-entrada e quem tem di-
reito a esse benefício.
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3 Em geral, o primeiro problema é re-
conhecido como mais fácil, mas é in-
teressante que os alunos percebam o 
que torna os outros difíceis. Todos po-
deriam ser pensados como uma adição 
com a incógnita em diferentes lugares: 
1) 1.343 + 1.477 = ?  
2a) 58 + ? = 90 
2b) 26 + ? = 58 ou 58 = 26 + ? 
Entretanto, os dois últimos poderiam 
ser pensados como uma subtração, 
onde se busca o valor da diferença en-
tre dois números: 
2a) 90 - 58 = ? 

2b) 58 - 26 = ? 
 Reconhecer o que torna um proble-
ma mais fácil ou difícil e os diferentes 
tipos de procedimento por meio dos 
quais podem ser resolvidos ajuda a 
resolver outros problemas do mesmo 
tipo. Nesse momento, ainda não se 
espera que associem os problemas às 
operações de adição ou de subtração, 
apenas que pensem sobre possíveis di-
ficuldades para resolvê-los. Depois da 
atividade 6, será proposta uma discus-
são coletiva sobre o tipo de operação 
mais adequada para cada problema.

4 Este caso é o mesmo do problema 
2a, mas os números envolvidos são 
maiores. Como a diferença entre eles 
não é muito grande, é possível pensar 
na busca de um complemento (1.554 
+ ? = 1.751). Porém, contar de um em 
um é inviável. A realização de estima-
tiva pode ajudar os alunos. Para isso 
proponha as seguintes questões: “Será 
que cabem mais de 100 pessoas na 
sala de coro? Por quê?” [1.554 + 100 

= 1.654, então cabem mais que 100] 
e “Será que cabem mais de 200 pes-
soas?” [1.554 + 200 = 1.754, então 
cabe um pouco menos do que 200].
 Mesmo tendo conseguido resolver 
o problema 2a, alguns alunos podem 
ter dificuldade agora por envolver nú-
meros maiores. Ajude-os mencionando 
que já resolveram um problema desse 
mesmo tipo. Peça que o encontrem e 
verifiquem como foi resolvido.

pág. 41

pág. 42

A sala do coro abriga 197 pessoas.

OS NÚMEROS DE UM TEATRO - CADERNO DO PROFESSOR
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págs. 42 e 43

5 Os problemas apresentados são do 
tipo em que uma relação liga duas me-
didas e podem ser resolvidos pela sub-
tração (cálculo da diferença) ou pela 

adição, buscando-se o complemento. 
Sugira o uso da calculadora para focar 
a atividade no procedimento, e não no 
cálculo. Proponha o uso de uma cal-

Se considerarmos os procedimentos de complemento, todos os problemas 

poderiam ser resolvidos por meio da adição.

Problemas 2 (a e b), 4, 5 (a, b, c, d) e 6.

pág. 43

culadora por dupla. Assim, precisarão 
negociar sobre o que será feito nela. 

Note que o enunciado dos proble-
mas apresentados não contêm os da-
dos necessários para obtenção da res-
posta. O número de alunos da escola 
deverá ser pesquisado. O de lugares 
da sala principal e da sala do coro po-
dem ser buscados no problema 4. 

Esse tipo de situação é importante 
para que os alunos não desenvolvam a 
ideia de que para resolver um problema 
basta pegar os números que aparecem 
no enunciado e “aplicá-los” numa con-
ta. Não apresentar todos os dados ou 
apresentar números irrelevantes para 
a solução ajuda a perceber que, antes 
de resolver, é necessário determinar 
os dados e buscá-los quando não es-
tão disponíveis. Oriente as duplas a 
registrar os cálculos realizados na cal-
culadora, passo a passo, para que se 
possa comparar com os das demais.

7 Com esta discussão, pretende-se 
que os alunos identifiquem e reconhe-
çam procedimentos mais econômicos 
para cada tipo de problema, embora 
admitam diferentes tipos de procedi-
mento de solução. Essa é uma forma 
de institucionalizar os procedimentos 
convencionais. Porém, não significa 
que outros procedimentos não possam 
mais ser usados.

1.300 pessoas.
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6 Este é mais um caso de uma relação 
ligando duas medidas. É dado o valor 
de uma delas e a relação que as liga 

(254 a menos) e busca-se o valor da 
outra. A questão pode ser resolvida por 
subtração (1.554 - 254 = ?) ou por adi-

ção (? + 254 = 1.554). Nesse caso, o 
aluno estima o valor da medida busca-
da e confere por meio da adição. Em-
bora mais complexo, o procedimento 
pode ser usado em função da natureza 
dos números, o que facilita o cálculo 
mental: 254 + 1.000 = 1.254 e 1.254 
+ 300 = 1.554 (ao todo, foram acres-
centados 1.300). 
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8 Os alunos devem identificar no texto 
palavras ou expressões pouco familia-
res ou cujo significado não conhecem. 
Aproveite para conversar sobre o con-
ceito de década e os contextos em que 
essa expressão pode ser usada. Sugira 
que façam uma pesquisa com familia-
res adultos (pais, tios e avós) sobre a 
década em que nasceram.  

8a e b A atividade é de estimativa. 
Mas, em vez de buscar a resposta cor-
reta, o objetivo é identificar as alternati-
vas absurdas. A primeira é uma delas, 
porque seria necessário acrescentar 
mais de 1.000 a 5.500 para chegar 
a 6.700. Entretanto, essa alternativa 
mostra um erro cometido com frequên-
cia por alguns alunos quando armam a 

pág. 44

X
X

Maria está correta. A concha, em 2016, completa 57 anos.
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conta com este arranjo espacial:

5 5 0 0  +
1 2 0   
6 7 0 0

A última alternativa também é absur-
da porque o número 5.380 é menor do 
que a capacidade da plateia. Juntos, 
plateia e camarote têm de ter uma 
capacidade maior do que a da plateia. 
A terceira alternativa, embora incorre-
ta, é mais próxima da resposta certa. 
Além de pedir que os alunos expliquem 
aos demais suas estratégias, proponha 
uma discussão sobre que erros uma 
pessoa poderia ter cometido para che-
gar a esses resultados.
8c Nesta questão, o aluno deverá iden-
tificar qual informação do texto Maria 
pode ter usado para estimar a idade da 
concha acústica (o ano em que foi en-
tregue ao público, 1959). Em seguida, 
deve pensar em como ela utilizou esse 
dado. O problema é: “Quanto tempo se 
passou desde 1959?”. E pode ser re-
solvido subtraindo 1959 do ano atual 
ou pela busca do complemento, adicio-
nando-se números a 1959 até chegar 
ao ano atual.
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8d Nesta questão, a tarefa é decom-
por o número 5.500 numa soma de 
cinco parcelas. Essa decomposição 
deve ser pensada em função da planta 
apresentada, que mostra o tamanho 
de cada um dos cinco setores, o que 
torna a atividade mais complexa. Por 
isso é liberado o uso da calculadora. 
Os setores A e E são do mesmo tama-
nho e menores do que os setores B, C 
e D. Os setores B e D são do mesmo 
tamanho e maiores que os setores A 
e E e também maiores que o setor C. 
O setor C é maior que os setores A e 
E, porém menor que os setores B e D.
 No momento de apresentação do 

problema, proponha uma discussão so-
bre a planta, chamando a atenção para 
o tamanho e a posição de cada setor. 
Você pode propor questões como: “Há 
dois ou mais setores com a mesma 
capacidade? Como podemos saber?”; 
“Em quais setores vocês acham que 
cabem mais pessoas?”; “Em quais se-
tores cabem menos pessoas?”; “Se 
fossem assistir a um show nessa con-
cha, qual setor escolheriam? Por quê?”; 
e “Será que o preço do ingresso é o 
mesmo em qualquer lugar? Por quê?”.
 Quando analisarem entre si as es-
timativas, oriente as crianças a levar 
em conta as três primeiras questões 
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apresentadas acima. Explore a leitura 
da planta, propondo questões de loca-
lização dos diferentes setores, vistos 
do palco, para que as crianças usem 
o vocabulário referente à lateralidade 
(esquerda e direita).
8e Nesta atividade, as decomposições 
são livres, ou seja, não há as restrições 
da atividade anterior. Para realizá-las, 
embora façam registros aditivos, os 
alunos usam adição e subtração. Se eu 
quero formar 5.500 e já tenho 3.000, 
tenho que pensar quanto falta de 3.000 
para 5.500. Essa é uma ótima ativida-
de para a exploração do cálculo mental 
e a realização de estimativa.

d)

800 + 1.500 + 900 + 1.500 + 800

700 + 1.600 + 900 + 1.600 + 700 

850 + 1.400 + 1.000 + 1.400 + 850 

e) 

Exemplos com duas parcelas: 

2.750 + 2.750

3.000 + 2.500

4.000 + 1.500

Exemplos com três parcelas:       

2.000 + 2.000 + 1.500

1.500 + 1.500 + 2.500

2.500 + 2.500 + 500

Exemplos com quatro parcelas

2.000 + 2.000 + 1.000 +  500

1.500 + 1.500 + 1.500 + 1.000

2.000 + 2.500  +  500 + 500

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. 
Leia à direita.

Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia acima, à direita.
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9a e b Este é mais um problema de 
composição e pode ser resolvido pela 
adição, nesse caso, de três parcelas. 
Escreva no quadro as estimativas dos 
alunos, depois promova uma discus-
são coletiva, pedindo que analisem se 
algum deles é absurdo.

Assim como sugerido nas orienta-
ções anteriores, você pode ajudar os 

alunos na realização da estimativa, 
caso tenham dificuldade. Proponha 
questões como as que seguem: “Vo-
cês acham que esse número é maior 
ou menor que 6.000? Por quê?” [Tem 
de ser maior, pois, só juntando 5.000 
e 1.000, já são 6.000 e ainda preci-
sa somar 620, 554 e 197.] e “Vocês 
acham que esse número é maior ou 

10 Os problemas que se apresentam 
neste quadro são de composição com 
três medidas elementares. Como o to-
tal é sempre conhecido e são dadas 
(nas três primeiras linhas) o valor de 
duas das três medidas elementares, 
será necessário somar as duas para 
então subtrair esse valor do total. Ou-
tro procedimento consiste em subtrair 
sucessivamente do total cada uma das 

medidas conhecidas. Na última linha 
é dada apenas uma das três medidas 
elementares. Nesse caso, é necessário 
subtrair do total essa medida (6.500 - 
5.150 = 1.350) e decompor o resulta-
do na soma de duas parcelas. Há vá-
rias possibilidades de decomposição; 
entretanto, todas devem levar em con-
ta que a capacidade da sala do coro é 
de 197 pessoas.

7.371 pessoas (5.620 + 1.554 + 197)

3.885

98

1.505
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Leia à direita.

Alguns exemplos:
1.153 e 197
1.160 e 190
1.200 e 150
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menor que 10.000? Por quê?” [Tem de 
ser menor, pois, juntando 5.000 com 
1.000, temos 6.000. Se juntarmos 
500 (de 554) e 600 (de 620), teremos 
1.100. Até aqui o total é de 7.100. Para 
10.000 ainda faltam quase 3.000. Jun-
tando 20 (dos 620) com 54 (dos 554) 
e 197 (que é quase 200), não se chega 
nem a 300, que dirá a 3.000.].
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12 Promova uma discussão coletiva 
sobre os problemas formulados para 
analisar se as crianças conseguiram 
estabelecer referentes adequados para 
os números. Isto é, se não relacionam 
os números a situações que não teriam 
sentido, por exemplo, com a quantidade 
de chocolates ou doces que alguém po-
deria ter comido ou ainda a um valor mo-
netário fora da realidade, entre outros. 
Também observe se os problemas serão 
apenas de transformação (indicando ga-
nho ou perda) ou se envolvem os signifi-
cados de comparação e/ou de composi-
ção trabalhados nesta sequência.
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11 Desta vez, a proposta é fazer es-
timativas com a subtração, operação 
que, em geral, é mais difícil para os 
alunos. Eles terão de pensar a respei-
to do efeito dessa operação sobre os 

números e usar o conhecimento que 
têm sobre a composição aditiva para 
realizar as estimativas propostas. No 
primeiro caso, a criança pode pensar 
em 5.554 como 5.000 + 554 e em 
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Menor, pois 2.999 é quase 3.000 e 5.457 - 3.000 = 2.457.

Menor, pois 3.000 - 1.000 = 2.000 e ainda é necessário subtrair mais 100.

Maior. Se 2.000 - 500 = 1.500, então, se subtrair um número menor que 500, 

o resultado será maior.

2.999 como 3.000 - 1. Se operar 
apenas com os milhares, já terá como 
resultado 2.000. Embora ainda fiquem 
de fora o 554 e o 1, não será suficien-
te para chegar a 3.000. 
 No segundo caso, é possível pensar 
no 2.999 como 3.000 - 1 e em 1.100 
como 1.000 + 100. Fazendo 3.000 
- 1.000, chega-se a 2.000. Ainda é 
necessário tirar mais 100. Então, o re-
sultado será menor que 2.000 (mesmo 
tirando o 1 que foi acrescentado para o 
arredondamento). 
 No terceiro caso, pode-se pensar 
no 2.000 como 1.500 + 500. Assim, 
para ficar com 1.500 seria necessário 
subtrair 500 de 2.000. Como o valor a 
subtrair é menor do que 500 (428), o 
resultado terá de ser maior que 1.500.
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qual é o corpo escondido? 
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com esta sequência, 
espera-se que os alunos
• Pensem nas semelhanças e nas di-
ferenças existentes entre os corpos 
geométricos. 
• Utilizem a nomenclatura convencional 
relacionada a esses corpos para elabo-

rar perguntas que os ajudarão a desco-
brir o corpo escondido.

conteúdos
• Semelhanças e diferenças entre po-
liedros e corpos redondos. 
• Vocabulário convencional relacionado 
aos corpos geométricos.

TEMPO ESTIMADO 
• Seis aulas. 

material
• A mesma coleção de corpos usados 
na sequência Corpos geométricos, 
contemplando objetos em forma de 
cilindro, esfera, cone, prisma (quadran-
gular, triangular, hexagonal, paralelepí-
pedo) e pirâmide (tetraedro, pirâmide 
de base quadrada, pirâmide de base 
hexagonal); uma caixa grande, não 
transparente, para esconder um dos 
corpos geométricos durante o jogo.

introdução
Antes de propor o jogo, faça uma 

roda com as crianças e coloque no 
centro todos os corpos geométricos. 
Converse com elas sobre os objetos e 
peça que falem o que já sabem sobre 
eles, retomando o trabalho da sequên-
cia realizada anteriormente. Em segui-
da, proponha questões como as que 
seguem: “Como poderíamos separar 
todos esses corpos em dois grupos?”; 
“Que nome recebem os corpos de cada 
grupo?” [Poliedros e corpos redondos.]; 
“E os poliedros, como podem ser clas-
sificados em dois grupos?”; “Como 
chamamos os poliedros de cada gru-
po?” [Prismas e pirâmides.]; “Os pris-
mas são todos iguais?” [Não.]; “O que 
os diferencia?” [Os polígonos de suas 
bases.]; “Quais são os elementos que 
compõem os poliedros?” [Faces, ares-
tas e vértices.]; e “Há algum corpo cujo 
nome vocês não conhecem ou outro de 
cujo nome não se lembram?”.
 Identificar os corpos pelo nome é im-
portante, pois eles não estarão disponí-
veis durante o jogo. Por isso, faça e fixe 
na parede um cartaz com a representa-
ção dos corpos geométricos, com os 
respectivos nomes. Veja um exemplo 
na página seguinte.

QUAL É O CORPO ESCONDIDO? - CADERNO DO PROFESSOR
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prisma triangular

prisma hexagonal

pirâmide pentagonal

tetraedro

prisma 
quadrangular

cubo

prisma 
retangular

pirâmide de base 
quadrada

 prisma pentagonal

pirâmide hexagonal

esfera

cone

cilindro

Depois de escolher e esconder um 
dos objetos, lembre-se de guardar os 
demais antes de a equipe da vez voltar 
à roda; caso contrário, as crianças po-
dem tentar adivinhar observando qual 
está faltando no conjunto. Enquanto 
uma equipe joga, peça que as demais 
observem e registrem as perguntas fei-
tas. Ao final da rodada, em discussão 
coletiva, elas deverão analisar se foram 
boas as perguntas. 

Podem ser discutidas questões 
como: “Que tipo de pergunta não pode-
ria ser feita, de acordo com as regras?” 
[Perguntas cuja resposta não possa ser 
sim ou não.]; “O que caracteriza uma 
boa pergunta?” [O fato de a resposta 
permitir que sejam eliminados mais de 
um corpo.]; e “O que devemos levar em 
conta para elaborar a segunda e a ter-
ceira perguntas?” [A resposta dada às 
anteriores.].

Como a regra é fazer perguntas que 
só podem ser respondidas com sim ou 
não, é possível que a turma precise de 
um tempo para compreender essa lógi-
ca. No início, é comum surgirem pergun-
tas como “É um corpo redondo ou um 
poliedro?”. Se isso acontecer, diga que 
essa pergunta foge à regra. Questione 
a classe sobre a pergunta feita e peça 
que expliquem por que você não pode 
responder e que a reformulem. Nesse 
caso, as perguntas poderiam ser “É um 
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poliedro?” ou “É um corpo redondo?”.
É provável que as primeiras per-

guntas não contemplem o vocabulário 
convencional nem coloquem em jogo 
as classificações já realizadas. Talvez 
as crianças façam perguntas como “É 
redondo?” e “Tem pontas?”. Espera-se 
que, ao longo das atividades, elas in-
corporem o vocabulário específico.

Como os objetos não estarão visí-
veis, as crianças podem usar uma folha 

para fazer anotações que as ajudem a 
pensar sobre as perguntas e sobre as 
implicações das respostas recebidas. 
Se a pergunta for “É redondo?” e a 
resposta for “Não.”, os alunos podem 
registrar quais objetos foram ou não 
foram descartados. 

É comum as crianças da equipe não 
combinarem entre si as perguntas do 
grupo e não levarem em conta a res-
posta dada à pergunta de um colega. 

Dessa forma, algumas questões aca-
bam sendo repetitivas ou desnecessá-
rias. Se na primeira vez já se conclui 
que é um poliedro, não teria sentido 
perguntar, em seguida, se tem partes 
redondas ou se tem pontas, por exem-
plo. Caso isso aconteça sistematica-
mente, vale, ao final de uma rodada, 
propor uma discussão sobre como a 
equipe pode trabalhar em parceria para 
não desperdiçar perguntas.

1a A primeira é uma boa pergunta. Se 
a resposta for não, já se pode saber 
que é um corpo redondo. Se for sim, 
poderá ser um poliedro ou, ainda, o 

cone, que também tem uma ponta. Já a 
última era desnecessária porque pelas 
respostas das duas anteriores já daria 
para determinar se era um poliedro.

Possíveis respostas: sim, pois a primeira separa os corpos entre os que têm pontas 

ou não e a segunda pode eliminar o cone ou já dar a resposta caso seja um cone; não, 

porque as duas primeiras perguntas já indicariam se o corpo era um poliedro ou não.

Esfera e cilindro.

Não, pois os poliedros têm ponta, mas o cone, que é um corpo redondo, também 

tem ponta.
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1d É provável que a maioria dos alunos 
mencione a última pergunta (de Cami-
le), considerando que, se a resposta 
da segunda pergunta (de Lucas) fosse 
não, já seria possível deduzir que o 
corpo era um poliedro e essa terceira 
pergunta se tornaria desnecessária. 
No lugar dela, poderiam ser feitas per-
guntas como: “É uma pirâmide?”; “É 
um prisma?”; e “Tem mais de 6 faces?” 
Embora nenhuma dessas perguntas 
pudesse determinar com certeza qual 
o corpo escondido, elas ajudariam a 
descartar alguns. 

Algumas crianças podem ainda 
considerar a terceira pergunta desne-
cessária, alegando que, se a respos-
ta à pergunta de Lucas fosse sim, já 
seria possível saber que o objeto era 
um cone. Pode ser que alguns alunos 
sugiram a troca da primeira pergunta 
por outra que indicasse a classe à qual 
o corpo pertence: “É um poliedro?”; e 
“É um corpo redondo?”. Se as possibi-
lidades apresentadas não partirem dos 
próprios alunos, apresente-as você e 
coloque-as em discussão. Na classifi-
cação trabalhada até então, foi possí-
vel identificar duas grandes classes de 
corpos geométricos, poliedros e cor-
pos redondos, e duas subclasses dos 
poliedros, prismas e pirâmides. O con-
junto de perguntas será mais eficiente 
quando, por meio das duas primeiras, 
for possível determinar a classe e a 
subclasse às quais pertence o corpo 
escondido.
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pág. 52

pág. 52

Pirâmide hexagonal, pois não é um prisma e tem mais de 6 faces.

2 e 3 A alternativa b não é uma boa 
opção, pois por meio da resposta à 
primeira questão já é possível deduzir 
que o corpo escondido é um poliedro 
(somente os poliedros têm arestas). Se 
é um poliedro, não tem superfícies cur-
vas. A alternativa e também não, pois 
já se sabe que o corpo escondido é um 
poliedro e todos os poliedros têm vér-
tices. Finalmente, a alternativa g não é 
uma boa opção porque já se sabe que 
se trata de um poliedro e o cilindro é 
um corpo redondo.
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Se um corpo tem arestas, é um poliedro e, portanto, não tem superfícies curvas. 

Sendo poliedro, já se sabe que tem vértices. Não poderia ser um cilindro porque 

cilindro não é poliedro.
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QUAL É O CORPO ESCONDIDO? - CADERNO DO PROFESSOR
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Prisma pentagonal ou prisma hexagonal.

Cubo. Pirâmide quadrada.

pág. 53
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7 Circule entre as crianças e observe 
como elas estão pensando. Faça inter-
venções como: “A qual classe pertence 
esse corpo?”; “O que é característico 
dos corpos dessa classe?”; “Dentro 
dessa classe, que corpos ou que outros 
grupos de corpos há?”; e “Quais as dife-
renças entre eles?”. Não há, entretanto, 
o compromisso com o acerto. Se as 
dicas não forem bem formuladas, o co-
lega não conseguirá descobrir o corpo 
escolhido e o aluno que as registrou terá 
oportunidade de reformulá-las.
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8 Retome no coletivo as questões su-
geridas para a intervenção individual na 
questão 7. É uma boa hora para fazer 
uma sistematização em relação à classi-

ficação dos corpos redondos, montando 
um painel com as crianças (veja suges-
tão abaixo). As crianças poderão colar 
os corpos no painel usando fita adesiva.
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Esta questão possui mais de uma possibilidade de resposta. Leia à direita.

Corpos geométricos

Poliedros Corpos redondos

Prismas Pirâmides

• Leitura sobre corpos geométricos 
nos livros A geometria em sua vida, 
Nilson José Machado (consultor), série 
Saber mais, Ed. Ática, e O estudo das 
figuras e dos corpos geométricos, 
Claudia Broitman e Horacio Itzcovich, 
coleção Nós da educação, Ed. Ática

quer saber mais?

a) 

- Sim, pois as dicas não permitiram que o cole-

ga descobrisse qual era o corpo.

- Não, pois com essas dicas meu colega con-

seguiu identificar o corpo.
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Atividades de avaliação 
Estas atividades visam retomar os 

conteúdos explorados neste caderno, 
oferecendo a você a oportunidade de 
estabelecer um panorama geral da 
turma em relação ao que as crianças 
aprenderam durante o primeiro bimes-
tre e às possíveis dificuldades relacio-
nadas aos conteúdos estudados. 

Elas devem ser realizadas individual-
mente, inclusive a leitura dos enuncia-
dos, mas você pode circular entre os 
alunos observando como estão lidando 
com as questões e esclarecendo dúvi-
das. Nesse momento, é interessante 
ter em mãos um caderno para regis-
trar como as crianças lidam com as 

questões propostas. Verifique se elas 
têm autonomia para ler os enunciados 
ou, se solicitam muito a sua ajuda para 
interpretar as questões e, se for o 
caso, quais questões são essas. Essas 
anotações, juntamente com a análise 
das respostas apresentadas, ajudarão 
a avaliar o que os alunos já sabem e o 
que precisa ser retomado em relação 
aos conteúdos explorados. 

Uma sugestão para essa retomada 
é problematizar os possíveis erros dos 
alunos, propondo, por exemplo, uma 
discussão coletiva sobre uma respos-
ta ou um procedimento de solução, 
sempre pedindo antes ao próprio autor 
que explique como pensou para chegar 

àquela resposta ou solução. 
As atividades foram organizadas 

de acordo com os diferentes eixos da 
Matemática e contemplam problemas 
similares aos que foram desenvolvidos 
nas sequências didáticas deste cader-
no. Você pode propor que as crianças 
resolvam as questões na ordem em 
que estão apresentadas aqui ou numa 
outra que considere mais adequada 
ao seu trabalho. Quanto ao tempo de 
realização, oriente a turma a resolver 
as questões de um eixo a cada dia 
ou outro tipo de distribuição, de acor-
do com o ritmo e a desenvoltura das 
crianças para lidar com os problemas 
propostos.  

1 É importante destacar que as crian-
ças podem realizar a ordenação pe-
dida mesmo que ainda não consigam 
ler todos os números envolvidos. Elas 
provavelmente utilizarão a quantidade 
de algarismos como critério de com-
paração. Caso algumas não consigam 
ordenar todos os números corretamen-
te, observe se foram capazes de fazer 
uma ordenação parcial, pela quantida-
de de algarismos dos números (seis, 
cinco e quatro). 
 Aproveite o resultado da avaliação 
para retomar também a leitura dos 
primeiros algarismos que compõem 
cada número. Esse critério pode aju-
dá-las na ordenação, no caso de dois 
ou mais números que têm a mesma 
quantidade de algarismos. A pergunta 
a ser feita é: “Considerando-se apenas 
os números que vêm antes do ponto, 
qual é o maior?”.
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Camaçari   286.919 

Juazeiro   218.324

Barreiras   153.918

Tucano     55.777

Entre Rios     43.006

Muritiba     30.743

Conde     26.194

Abaíra       9.226

Irajuba       7.472

Aiquara       4.767

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR
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2 A leitura dos números (numeração fa-
lada) pode ajudar os alunos na solução 
desta questão. Retome a função do 
ponto para a leitura e a escrita dos nú-
meros. Nos números de quatro, cinco 
ou seis algarismos, aquele registrados 
antes do ponto representam os grupos 
de 1.000.

3 Nesta questão, além do valor posi-
cional, explora-se a composição adi-
tiva dos números. Uma boa forma de 
trabalhar com essa composição, para 
ampliar o repertório numérico dos alu-
nos e ajudar os que ainda apresentam 
dificuldades, é fazer uma brincadeira. 
Você registra um número no quadro e 
depois desafia as crianças a mostrar 
jeitos diferentes de escrevê-lo usando 
apenas algarismos e sinais matemáti-
cos. Supondo que o número é 5.100, 
algumas formas de escrevê-lo seriam: 
5.000 + 100 
5.000 + 50 + 50 

2.500 + 2.500 + 100
4.000 + 1.100
5.200 - 100
5 x 1.000 + 100 etc. 

Você pode começar com números 
menores (de dois ou três algarismos) 
e aumentar progressivamente. Como 
cada criança da classe deverá regis-
trar pelo menos uma forma diferente 
de escrever o mesmo número, ao final 
da brincadeira haverá muitas represen-
tações diferentes de um mesmo núme-
ro no quadro. 

Os alunos costumam se envolver 
muito nesta atividade e, por isso, ela 

pode ser proposta diariamente para 
iniciar ou encerrar as aulas de mate-
mática, sempre como um desafio. A 
cada dia um aluno escolhe o número a 
ser registrado no quadro e os demais 
devem, cada um, apresentar uma re-
presentação diferente do mesmo nú-
mero. O interessante de repetir muitas 
vezes essa brincadeira é que as crian-
ças vão ampliando seus registros em 
relação à forma de compor um mes-
mo número. No início usam apenas 
adição, depois começam a pensar nas 
notações da subtração, da multiplica-
ção e da divisão.
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3.000 100.000 

90.000 200
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X
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X
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4 O objetivo desta atividade é avaliar 
se as crianças são capazes de reali-
zar estimativa e usar o cálculo men-
tal para escolher a alternativa corre-
ta.  Nesse caso, vão raciocinar com 
números de cinco e seis algarismos. 
Se começarem somando 55.000 + 

30.000 = 85.000 (tomando como re-
ferência 55 + 30 = 85), já poderão 
descartar a primeira alternativa, pois a 
soma de habitantes das duas cidades 
certamente será menor que 100.000. 
De modo inverso, se subtraírem (55 – 
30 = 25), vão concluir que devem des-

cartar a segunda alternativa, pois a di-
ferença entre o número de habitantes 
das duas cidades ficará na casa dos 
25.000. Com esses mesmos cálcu-
los, as crianças conseguirão concluir 
que as três últimas alternativas são 
verdadeiras.
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6 Nesta questão, o desenho ainda 
pode ser um apoio importante para os 
alunos. Mas não diga o que desenhar. 
Caso a maioria das crianças ainda pre-
cise usar esse recurso, retome essa 
questão promovendo uma discussão 
coletiva sobre formas mais econômi-
cas de fazer a representação, como 
substituir os grãos de cada pratinho 
por números.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO - CADERNO DO PROFESSOR

5 Esta questão (assim como a próxi-
ma) foi elaborada com base em situa-
ções próprias do Jogo dos restos. Se 
necessário, faça com as crianças uma 
retomada das regras do jogo, sobretu-
do aquelas que determinam como deve 
ser feita a distribuição dos grãos nos 
pratinhos (usar o maior número possível 
de grãos; colocar a mesma quantidade 

em cada pratinho; e usar todos os pra-
tinhos). Se você perceber que algumas 
estão com dificuldade, pergunte se um 
desenho não ajudaria a visualizar a ar-
rumação mostrada na tabela. Mas não 
diga o que desenhar, pois isso já é par-
te importante da solução do problema. 
Dessa forma, você conseguirá avaliar 
as possíveis dificuldades. 

Um aluno pode, por exemplo, ser ca-
paz de interpretar as informações da ta-
bela e representar por meio de um dese-
nho, mas não ser capaz de relacionar a 
distribuição às possíveis representações 
em linguagem matemática. Ou então o 
fato de não identificar as representações 
matemáticas correspondentes ocorre 
porque ele não consegue interpretar as 
informações da tabela e criar uma ima-
gem mental da distribuição mostrada.

Atividades como estas permitem 
observar como os alunos resolvem 
problemas de estrutura multiplicativa 
(proporcionalidade simples) e de estru-
tura aditiva (composição e comparação). 
Note que, nas questões de múltipla esco-
lha, eles podem resolver os problemas e 
depois escolher as alternativas de acordo 
com o resultado encontrado ou analisar a 
validade de cada alternativa em relação 
ao problema proposto, mesmo sem en-
contrar o resultado de forma antecipada. 

7 O objetivo desta questão, a exemplo 
da atividade 4, é avaliar se as crianças 
são capazes de realizar estimativa e 
usar o cálculo mental para escolher 
a alternativa correta. Se as crianças 
começarem somando 4.000 + 7.000 
(usando como referência 7 + 4 = 11), 

poderão eliminar a primeira e a última 
alternativas, uma vez que já será pos-
sível prever que o resultado é maior do 
que 11.000. Depois, somando 600 + 
300 (900), poderão concluir que o re-
sultado (mais do que 11.900) está bem 
próximo de 12.000.
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8 Este é um problema de estrutura 
aditiva do tipo composição. Pode ser 
resolvido tanto pela subtração, retiran-
do-se do total de alunos o número de 
meninas, quanto pela adição, acres-
centando-se ao número de meninas 
um número que totalize 742. Essa 
adição é em geral parcelada, como no 
exemplo: 
328 + 100 = 428
428 + 100 = 528

528 + 100 = 628
628 + 100 = 728
728 + 2 = 730
730 + 12 = 742 

Nesse caso, somando 100 + 100 + 
100 + 100 + 2 + 12, temos 414, que 
é o número de meninos. 

O objetivo da questão é verificar 
se o aluno mobiliza uma estratégia 
para resolver o problema, aplicando-a 
na obtenção do resultado, e não se 

é capaz de determinar a estratégia 
mais econômica. Note que ele pode 
escolher um procedimento adequado, 
mas errar a resposta por uma dificul-
dade específica na realização do cál-
culo. Procure retomar as diferentes 
estratégias de solução do problema, 
bem como de realização do cálculo, 
propondo uma discussão coletiva que 
pode ser provocada, inclusive, pela 
análise de possíveis erros.

9 Nesta questão, pretende-se avaliar 
se a criança é capaz de identificar ins-
trumentos de medida de comprimento 
(convencionais ou não) e se consegue 
perceber que alguns são mais ade-
quados do que outros. Embora vários 
deles permitam realizar a medição, al-
guns fazem com que essa ação seja 
realizada de forma mais econômica 
e eficaz por cobrir um comprimento 
maior na comparação que é efetuada.

Se escolher uma régua, por exem-

plo, a pessoa terá que colocá-la repeti-
das vezes sobre a mesa. Caso alguma 
criança marque o termômetro, o copo 
de medidas ou até mesmo a balança, 
pergunte como esses instrumentos 
poderiam ser usados. Ela pode justi-
ficar a escolha alegando que o com-
primento deles poderia ser compara-
do ao da mesa, da mesma forma que 
se faz com uma régua. Porém, nesse 
caso, a unidade de medida não seria o 
centímetro, e sim o próprio termôme-

tro, o próprio copo ou a própria balan-
ça. A resposta da criança não estaria 
errada, mas você poderia perguntar a 
ela quais seriam os instrumentos mais 
adequados para essa medição, pedin-
do que justifique a resposta.  

Ao tratar essa questão com a tur-
ma, aproveite para perguntar sobre 
os contextos nos quais poderiam ser 
utilizados os instrumentos que não fo-
ram assinalados (termômetro, balança 
e copo de medidas).
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São 414 meninos.
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A trena, porque não seria necessário colocá-la repetidas vezes sobre a mesa. A 

fita métrica também poderia ser usada.
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10 Nesta questão, pretende-se avaliar 
se a criança é capaz de relacionar uni-
dades de medida às grandezas corres-
pondentes. As unidades são usuais e 
foram exploradas na sequência O que 
nos dizem as embalagens.
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Seis retângulos e dois hexágonos.

12 Observe se as crianças são capazes 
de identificar o número de faces, ainda 
que não sejam visíveis. Para as que não 
conseguirem fazer essa identificação, 
ofereça um conjunto de corpos geomé-
tricos (entre eles o prisma hexagonal) 
e peça que selecionem aquele que foi 
representado na ilustração. Sugira que 

respondam à questão usando a caixa 
como referência. Depois promova uma 
discussão coletiva sobre essa questão 
e peça que aqueles que a resolveram 
somente pela observação da ilustração 
expliquem aos demais como consegui-
ram identificar todas as faces, mesmo 
aquelas que não podem ser vistas.

11 Nesta questão, pretende-se avaliar 
se a criança é capaz de realizar uma 
estimativa sobre a capacidade dos re-
cipientes mostrados na ilustração com 
base no uso social das medidas. 
 A caixa de leite pode ser usada 

como referência, uma vez que é de 
conhecimento geral que possui capa-
cidade de 1 litro. Nesse caso, levan-
do em conta a proporcionalidade dos 
tamanhos dos recipientes, é possível 
concluir que uma caneca teria capaci-

dade para menos de 1 litro e o balde 
e a piscina para mais de 1 litro. Mas 
como a piscina é bem maior do que 
o balde, pode-se deduzir que seriam 
necessárias bem mais do que cinco 
caixas de 1 litro para enchê-la. 
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O balde.
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13 Circule entre os alunos enquanto eles 
resolvem as questões para observar 
possíveis dificuldades na identificação 
das alternativas verdadeiras. Elas po-
dem ser provenientes da nomenclatura 
(prismas, pirâmides, arestas e vértices). 
Nesse caso, retome com as crianças os 
conceitos em questão, lembrando-se de 
não indicar as alternativas corretas.

pág. 58

14 Esta é uma atividade simples que 
avalia se as crianças são capazes de 
identificar modelos planificados de al-
guns corpos geométricos; nesse caso, 
corpos redondos. Se você perceber 
que elas ainda têm dificuldade, retome a 
exploração de corpos geométricos para 

que tenham oportunidade de desmontar 
caixas e modelos de corpos redondos 
em papel. Você pode até sugerir que 
usem os modelos apresentados nesta 
questão como base para tentar montar 
um cone e um cilindro (reproduzindo-os 
aumentados em uma cartolina).
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Tabela individual de pontuação para cada jogador (providencie cópias suficientes para pelos menos duas partidas).

Rodada Pratinhos
Grãos em 

cada pratinho
Resto Total de grãos

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

jogo dos restos

Rodada Pratinhos
Grãos em 

cada pratinho
Resto Total de grãos

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

jogo dos restos

Rodada Pratinhos
Grãos em 

cada pratinho
Resto Total de grãos

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

jogo dos restos

tabelas para o jogo dos restos

anexos
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Quadro por grupo para registro do 
resto total dos jogadores.

Nome do jogador Total de restos

Nome do jogador Total de restos

Nome do jogador Total de restos

Nome do jogador Total de restos
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Prisma retangular

modelos planificados de corpos geométricos

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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Prisma hexagonal
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Pirâmide de base quadrada

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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Tetraedro
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Pirâmide de base hexagonal

ANEXOS - CADERNO DO PROFESSOR
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Cone






